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 ע דיי ר ר ַא פ

 .טייצ עגיטצעי רעד ןיא ךַארּפש עשידוי רעד ןופ רעטקַארַאכ רעד

 -נע עשידוי עטשרע רעד ןופ דנַאב רעטשרע דעד סָאװ טייצ רעד ןיא
 סָאד ךָאנ זיא ,טלעוו-רעזעל עשידוי רעד ףיוא סױרַא טהענ עידעּפָאלקיצ

 םהיא טלהעפ סע ; טלעוו עצנַאנ רעד רעביא טיײרּפשרעצ ץנַאג קלאפ עשידוי

 רעד ןיא טיי ה ניי א ןַא ,ךַארּפש ןייז ןיא ט יי ח נ י י א ןַא ,ראפרעד

 רַאפרעד ןוא ,טדער טעטירָאיַאמ ןייז סָאװ ךַארּפש רעד ןופ עיּפַארנָאטרַא

 -ַאכ רעכלעוו ץַאז םעד ןופ ןָאיצקורטסנַאק רעד ןיא טיי ה ניי א ןא ךיוא

 -ניי א אזַא ידכב .קלָאפ ַא ןופ ט יי ח נ י י א רעד ןיא ךיז טריזירעטקאר

 סיוא-דנעגוי רעד ןופ דַארּפש ןייז ןענרעל קלאפ א זומ ןעכיירגרעד וצ ט י י ח

 -ַאמעטסיס ַא ףיוא ,רערהעל עטנעטעּפמַאק ןופ ,עלוש עשיטַאמעטסיס ַא ןיא

 ,טסבלעזכיז ןופ ךַארּפש ןייז טנרעל ,רעבָא קלאפ עשידוי סָאד ; ןפוא ןעשיט

 סע ,לייוו ; זיא סע יו זיא סע זַא רעדנואוו ַא פע זיא ןיילַא רַאפרעד ןיוש ןוא

 | .ןייז רענרע ?עיפ ךָאנ טנַאקעג טָאה

 -עטיל ַא רַאפרעד ןיא טייצ עניטנייה רעד ןופ רוטַארעטיל עשידוי יד

 ןוא הנתמ א זיא עינעשז .רעקינכעט ןופ טינ רעבָא ןעינעשז ןופ רוטַאר
 םעד ןיא ןייא ךיז טרענריב יז רעדייא ןערעוו טרידוטש טרַאה זומ קינכעט

 ןיא רעביירש עשידוי יד ןופ עיפַארגַאטרַא יד רעכיא קילב ַא .,טקניטסניא

 -ךרֶא יד רעביא ןוא ,ץַאז רעייז ןופ ןָאיצקורטסנַאק יד רעביא ,טייצ רעזנוא

 -יה ןיא עשילמיה סָאד ,זַא ןענייצ ךיילג טעוװ ,גננאנ-נעעדיא רעייז ןופ גנונ

 ןעצנַאלפ יד ןעצַארּפשוצסױרַא ןָא טשרע טביוה עשידרע סָאד ןוא ךיוח-לעמ

 ןיא עידעּפָאלקיצנע עשידוי יד ,ןעיידרעפ ןָאל ?כש רענרעדַאמ רעד סאו

 עשידוי יד ןעזייּפש ןעפרַאד עכלעוו ןעננוצַארּפשסױרַא ענעי ןופ ענייא ךיוא

 זעבירשעג ש'רעדנַא ןייז םורָאד זומ יז .טפנוקוצ עטסעטנחַאנ רעד ןיא חמשנ

 ךיוא ןייז ױזַא ףרַאד יז ,רחיא רַאפ קרעוו עֶלַא ןופ ןעטכיזניח עלעיפ ןיא

 | ---:ןענייז ייז ןופ עגינייא ,םימעט ערעדנא עלעיפ רעביא
 -ַארעטיל עדעי ןיא םהַאנסיוא ןַא ,עידעּפאלקיצנע ןַא זיא יז לייוו (1

 ױזַא .שרעדנַא זיא עבַאנפיוא רהיא לייוו שרעדנַא ךיז טביירש יז .רוט
 -לעפ עלַא ןופ ןעכַארּפש עלַא ןיא ןעידעּפָאלקיצנע ערעדנַא טימ ךיוא סע זיא

 יד ןוא ,שיטקַארּפ ןייז וצ עידעּפָאלקיצנע ןַא זיפ טרעדַאפ קינכעט יד ,רעק

 .שינכעט ןייז וצ רוטַארעטיל ענהעש רעד ןופ טרעדַאפ קיטלַארּפ

 -וטש לָאז עכלעוו ,זנוא ייב טינ טריטסיזקע עיצוטיטסניא ןייק ?ייוו (2

 רעד .םטייהנייא ענידנעווטיונ רעד וצ ךַארּפש עשידוי יד ןערהיפ עזייוונעפ

 -קע ןופ ןעיירפעב טייצדוצ-טייצ ןופ ,ךיז זומ טייחנייא רעזעיד וצ סערנַארּפ
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 ייב ,לעיפ עכלעזא ַאד ןענייז טסבלעזכיז ןופ טנרעל סָאװ קלאפ ַא ייב ,גנור
 -בָאנ ןַארַאפ עכלעזַא ןענייז רעקלעפ עלעיפ ןעשיווצ טבעל סָאװ קלָאפ ַא
 טדער קלָאפ עשידוי סָאד יו ךַאנ ןוא ,טדער קלאפ סָאד יו ןעביירש ; רהעמ
 -ַאנגיא יד ןעגילייהרעפ : טסייה---ןעוהט רעביירש עשידוי עגיטנייה יד יוו--+
 .טייהנייא רעד וצ סערנַארּפ םעד ראפ ןעגנורעטש יד ןרעסערגרעפ ןוא ץנַאר

 ןעכילשנעמ םעד ןופ ןעגייווצ עלַא טעמב טרהירעב עכלעוו עידעּפָאלקיצנע יד
 .ןעיירפעב ןרעלהעפ עבלעזיד ןופ ,ןיילַא רַאפרעד ןיוש ,ךיז זומ ןעסיוו

 טכיורברעפ קלאפ עשידוי סָאד סָאװ ךוברעטרעוו עצנַאג סָאד ?ייוו (
 יו רחעמ טינ ןעצנאג ןיא זיא סע .,םירָא רהעז זיא ןעבעל ןייז ןיא טנייה

 -עג טצעי זיב טָאה רוטַארעטיל עשידוי יד סָאװ סָאד ..רעטרעוו 0

 -עג טעוו עידעּפָאלקיצנע עשידוי יד ,8:000 רעביא טינ טגייטש טכיורב
 יז טעוװ טינ זַא זןעבַָאה ייז זומ יז .רעטרעוו 40,000 סלַא רחעמ ןעכיורב

 .ץלעיפ רעייהעננוא יד ןיא ,ןעקידדסיוא רַאלק דנענעינעג ןענעק טינ ךיז

 .טלעדנאהעב טינ טצעי זיב ךָאנ טָאה רוטַארעטיל עשידוי יד עכלעוו ןעגַארפ

 ןרעפיל וצ סיוארָאפ ןעליימ ,סיוארַאפ גידנעטש טהעג עידעּפָאלקיצנע יד

 ןוא ,רעקנעד םעד רַאפ ,רעביירש םעד רַאפ ,רענדייר םעד ראפ לאירעטַאמ

 ,ָאד םורַאד ךיז זומ רעזעל רעד ,רהיא טדער כָאװ קלאפ ןעצנַאנ םעד רַאפ
 -רעפ טינ רע עכלעוו רעטרעוו עלעיפ טימ ןענגעגעב ,דילדנעטשרעפטסבלעז
 רע תעב דַארּפש עדעי ןיא ,רעזעל ןעדעי טימ ךיוא טריסַאּפ ױזַא .טהעטש
 ןעביולרע ךיז ןָאק עידעּפָאלקיצנע יד .עידעפאלקיצנע ןייז וצ וצ מערט
 ענענַאטשרעפנוא סָאד טרהעלקרע יז ,לייוו רעטרעוו עיינ ןערהיפוצנייא
 ,ךמס ןעזעיד ףיוא ; תיב-ףלא ןופ רדס ן'כָאנ ,לעטש רעדנַא ןַא ףיוא טרָאװ
 -בִא עיינ ַא ייב רעטרעוו רהעמ טימ ןענעידעב רעביירש ַא ןיוש ךיז ןָאק
 | .עטלַא ןַא ןרעסערנרעפ םייב רעדָא ,גנולדנאה

 .ךַארּפש ַא ןופ ןעסקַאוװ ןוא ןעבעל סָאד

 -רעטנוא זיא ,ךַארּפש ַא ןופ ןעבעל סָאד ,זַא טנרעל עינַאלַאליפ יד
 -רעק ןעכילשנעמ םעד ןופ ןעבעל סָאד יוװ ץעזעג-דוטַאנ ןעבלעזמעד ןעכרָאװ

 עיינ ,ןוא םירבא ןופ ?הָאצ ַא ןעשנעמ םייב בָא ןעברעטש ךילנעטדנַאט .רעּפ

 בא ןעברעטש ךילנעטי-נַאט ,ןוא } זייּפש עטרהיפענוצ ךרוד ןעפַאשעגנ ןערעוו

 עיינ ךרוד ןעפַאשעג ןערעוו עיינ ןוא רעטרעוו ןופ להָאצ ַא ךַארּפש רעד ןיא
 וצרעמיא ףיוא טינ טמהענ עכלעוו ךַארּפש ַא .ןעגנורהאפרע ןוא ןעגנודניפרע
 טמהענ סָאװ רעּפרעק רעד יו ,בא טברעטש ,ץַאש רהיא ןיא רעטרעוו עיינ
 ןעכַאמ רעטרעו עיינ עלעיפ .ןעזייּפש עשירפ וצרעמיא ףיוא טינ

 ךַאװש רהיא ןעטלַאה רעטרעוו עיינ גינעוו ,טּפַאהבעל ןוא דנוזעג ךַארּפש יד |
 .טריוט רהיא ןעכַאמ ,רעטרעוו עיינ ענייק ,רעבָא ,רעגַָאמ ןוא

 -ענ רעכייר ךארּפש עשילגנע יד זיא 1900 זי 1788 רהַאי םעד ןופ

 | עדנענלַאפ ףיוא ןעניטשעג זיא סקואוו רעד ,רעטרעוו 242,000 טימ ןערָאװ

 ---: עלַאקס

 .-עטש ַא ןיא ןַאיצּפורַאק עטרעגריבעגנייא עדעי ,ןעננורעטש עדנעריטסיז
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 2+ס(טס00 1728 ןָאסנהָאשזד

 ט0+ט,+000 1775 עגַאלפיוא עטפ :
 260,000 1858 רעטסבעוו
 10:00 184 ףאורעטמוא
 1:ק0/000 : סדיָאל
 200,000 אקינַאטורב .מָאלקוצנע

 עדנעכערּפש שילגנע יד עלַאר ַא רַאפ סָאװ ךיז טרעניארע ןעמ ןעוו

 טהעטשרעפ ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא רעקלעפ יד ןעשיווצ ןעלעיּפש רעקלעפ

 ןעלַאיצַאס םעד ףיוא ךוברעטרעוו ןעדנעסקַאװ ַא ןופ תוכייש םעד ןיוש זעמ

 ,טימרעד ךיז טנעידעב סָאװ קלאפ א ןופ ןעבעל ןעגיטסייג ןוא

 ךיורבעג-סנעבעל ןייז רַאפ גונעג טָאה ןַאמספרַאד א : טנַאז רעלימ סקַאמ =

 ַא טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ רעדנעלננע רעטרידוטש טוג ַא ,רעטרעוו 0

 ,גנוטייצ א ןעזעל ןענעק וצ רעטרעוו 4,000 גיטיונ טָאה ,טעטיזרעווינוא
 רעכלעוו ,רענדייר רעשילננע רעטסערג רעד .ל?עביב יד ןוא ,רעיּפסקעש

 10,000 וצ ןעגייטש סנעטסכעה ןָאק ,ןערוטקעל ענייז וצ ךיז טיירעברַאפ |

 .רעטרעוו 20,000 טָאה ךארּפש עשילגנע יד סָאװ טייצ א ןיא--רעטרעוו

 ,סיורגרצ ןזיא ךַארּפש עשילננע יד זַא טינכַאנ טגָאז טקַאפ רעזעיד

 םיורנרצ טינכַאנ ןיא ןעשנעמ םענלעצנייא םעד רַאפ סיורגדוצ זיא סָאװ
 יד ןעשיווצ ךיז טלייטרעפ ךַארּפש עכייר יד ןעוו .קֶלָאפ סעצנאנ א ראפ

 ,טלַאמעד טשרע ךיז טלהיפ ,ןעבעל ס'קלאפ ַא ןיא ןעגנולייטבא ענעדעישרעפ
 -יא ןיא ןעשנעמ ןעדעי ןופ טסייג רעד .זיא דַארּפש עטסכייר יד םירא יוו

 ןעבָאה ןופרעד .ןעקידדוצסיוא ייז רעטרעוו ןיא יו ןעעדיא ןיא רעכייר רעמ

 יד טניפענ טסייג רעד יו לענשיוזַא .טירשטרַאפ רעזנוא ךילטנענייא רימ

 ןיוש רע טגניווש ,ןעעדיא ענעריובעג טצעל יד ןעקירדוצסיוא ,רעטרעוו עיינ

 רע .ןעעדיא עיינ ןעניּפש וצ ןיירַא טלעוו עשיטסַאטנַאֿפ רעד ןיא רעטייוו

  ףיא ,טדיוט טסייה חור .ןַארַאפ הור ןייק ןיא יעבעל ןיא ?ייוו טינ טהור

 ,טינ טסקַאװ סָאװ דַארּפש ַא זיא ױזַא .ניבייא ףיוא רעדא עלייוו ַא

 טירשטרַאפ רעד טָאה טרעדנוה-רהָאי רַאאּפ ַא זיולב ןופ עהייר ַא דרוד
 ---: רַאפ ןעמענ ןעפַאש וצ ךַארּפש עדעי ןופ טרעדַאפעג טּפַאשנעסיװ רעד ןופ

 םרעווידייז ענעדעישרעפ 0
 ןעטקעזניא : 9800
 ןעצנַאלפ : 2000
 ןעברַאפ 5 200
 ןעדיָארעטסַא : 600

 -שנעמ םעד ןופ גנולייטבא עדעי ןיא ןעלהָאצ עסיורג עכלעזַא ןוא
 טרהיפענוצ טָאה המחלמ-טלעוו עטצעל רעד ןופ קינַאכעמ יד .ןעסיוו ןעכיל

 ןעדעי טימ .רעטרעוו עיינ 2,000 רעביא ,דַארּפש עטריזיליוויצ עדעי וצ

 -עב ֹוצ רעטרעוװ עיינ עגנעמ ַא דיז ןרעדַאפ ךַאז עיינ ַא רַאפ ןעמַאנ םעיינ
 ,טנַאקעבנוא יז טביילב ,טינ זַא ;ךאז רעד ןופ ןענַאיצקנופ יד ןעביירש
 עטריזיליויצ עדעי ןופ ןעגעמרעפ סָאד ,ץרוק---.ךילציננוא רַאפרעד ןוא

 ,רעסערג לעיפ ךָאנ זיא רעגנוה רהיא רעבָא ,סיורנ זיא ךַארּפש

 הא טא
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 .רעטרעוו עוונ ןופ לַאװק רעד

 -עגפיוא טינ טָאה עכלעוו טלעוו רעד ןיא ךַארּפש ןייא ַאד טינ זיא סע
 ךַארּפש עדעי ןעפורנָא ןעמ ןָאק ךילטפַאשנעסיוװ + ,דיז ןיא סעדמערפ ןעמונ
 ןופ לייט רערעסערג רעד ךַארּפש עדעי ןיא זיא עדמערפ סָאד .,זַאגרַאשז א
 ןעכַארּפש עגידנעבעל ןופ ןוא עטדיוט ןופ עלַא ןעמהענ ייז .ענענייא סָאד
 טימ יא ןעשיערבעה ןיא ךיז טניפעג סָאװ עשיטּפינע סָאד זַא טייוו ױזַא
 ןיא ןערָאװעג טרעּפרעקרעפ ,לייט ןעסיורג ַא וצ ,ןעמַאזוצ ןעשיערבעה םעד
 -ענ רעטרעוו עכלעזַא רעביא טסיל א .זיירַא ךַארּפש עשילגנע ענרעדַאמ רעד
 ֹוזַא .עידעּפָאלקיצנע רעזעיד ןופ "דארּפש עשיערבעה , לעקיטרַא ןיא ךיז טניפ
 ןערָאװעג ?גלוגמ ןענייז ייז .ןעכַארּפש ענילַאמַא עֶלַא ןופ ףוס רעד ןערָאװעג זיא
 ןופ רעטרעוו ,ךַארּפש עדעי ךָאנ טריטרַאּפמיא ןַאד .ןײרַא ענרעדַאמ יד ןיא

 סָאװ גנודניפרע עיינ עדעי טימ .רָאנ ןעבעל סָאװ ןעכַארּפש עש'תונכש יד !
 רעביא דיוא ךיז טגָארט ,רעדנעל ערעדנַא רעביא דנַאל ןייא ןופ דיז טיירּפשרעפ
 -גנע .ןַײרַא ןעכַארּפש ערעדנַא ןיא ,גנודניפרע רעד טימ רעטרעוו ןופ לחאצ ַא
 רעד ןיא ןעגנודניפרע עטסרהעמ יד ןעבָאה ןעמַאזוצ ַאקירעמַא טימ דנַאל
 רעד .עֶלַא ןופ עטסכייר יד זיא ךארּפש עשילגנע יד ןוא טכַאמעג טלעוו
 -טכייר טסקענ יד לָאמיירד טפערטרעביא רךַארּפש עשילגנע רעד ןופ םוטכייר
 לעיפױזַא ךַארּפש ןייק טָאה רעבָא רַאפרעד ,דַארּפש (עשטייד יד) עט
 רעד זיא ךַארּפש עשילגנע יד זַא .ח.ד  .עשילגנע סָאד יו .דיז ןיא סעדמערפ
 יז לייוו ףױרַאד טריצַאטש יז ןוא } ןענַאגרַאשז עלַא ןופ ןַאגרַאשז רעטסערג
 0 . | .ןעיידרעפ סע ןעק

 רימ ןעגירק עגַארפ עבלעזרעד טימ ךַארּפש עשידוי רעד וצ רימ ןעמוק
 סָאד רעקיטירק ערעזנוא ןופ ןוא רעפטנע ןעגיטסניג רהעז ַא קיגַאל רעד ןופ
 ַא טרעוו ךַארּפש עשידוי רעד ןיא טרָאװ יינ ַא ןיירַא טמוק .עטרהעקרעפ
 םעיינ ןעדעי טימ סע זיא ױזַא זַא טגָאז קינַאל יד---שיריא טינ זיא סע יירשעג

 וייא סע ט ר ע ג רי ב ן ע מ -- ,ךדַארּפש עטלַא ןַא ןיא םרָאוװ

 | !ךדילריטַאנ טרעוו סע ןוא

 ןייק ןיא טינ זַא ,גיטיינ סע טָאה ןעמ ל?ייוו ןייא סע טרעגריב ןעמ
 -רע זיא רעדנעפיול ַא ןוא טקניטש ךייט רעדנעהעטש א .ךילגעמ ןעסקַאװ
 םעד ךרוד גערב ןייא ןופ דנַאל ַא ךרודַא טפיול סָאװ ךייט רעד .דנעשירפ
 םעד ךרודא ,גערב ןעטשרע םעד רַאפ ןופ רעסַאװ ךיז טימ טגָארט ןרעדנַא
 .רָאלק זיא סָאד--ןיירַא דנַאל עדמערפ ַא ןיא רעדיוו ,ןעטייווצ

 רימ סָאװ ןעהייל רימ ןעלאז ךַארּפש עכלעוו ןופ ; זיא רַאלק טינ סָאװ
 : ---? גיטיינ ןעּבַאה

 ידַא עדנעהעטשטסעפ א סע טָאה סעּפע טעהייל סָאװ קלאפ סעדעי ַא
 -רעדנַאװ ןייז ןופ עזייר רעד ףיוא סעֶלַא טרעילרעפ קלָאפ עשידוי סָאד .סער

 םוטנענייא םעד טימ ענעהילעג סָאד ןערעילרעפ ייז ןופ עכנַאמ ןוא ,זעבעל

 818 יד ,רעבָא עסַאמ יד .ןעריולרעפ ךיוא ןערעו ןיילַא ייז זיב ,ןעמַאזוצ
 א ייב ןהעטש ןעבילבעג זיא ךַארּפש עשידוי יד זיולב טדער סָאװ ןַאילימ
 -יטנַאװק עטצענערגעב ַא ייב רַאפרעד ןוא ,רעטרעוו ןופ להָאצ עטצנערגעב
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 ר
 רעד טעוו סַאּפַאז ןעשיליוּפ םעד סיוא ןעפלעה ייז ןעמ לָאז .ןעסיוו ןופ טעמ

 רעד טעוװ סַאּפָאז ןעשיסור ןופ ןענעגַאד ,ןהעמשרעפ טינ ייז דוי רעשיסור

 -רעפ טינ עדייב ייז ןעלעוו ןעשילננע ןופ ,ןהעטשרעפ טינ ייז דוי רעשילױּפ
 -רעפ טינ רענייק טעוו---ןעבָאה ןעליוו עכנַאמ יוו---ןעשיערבעה ןופ !ןהעטש
 טסיינ-סקלאפ רעד ,דנעלייא ןיא ףליח יד ,דנעננירד זיא טיונ יד .ןהעטש

 ,גנאל ןערעיוד טעװ סענעגייא ,טרָאּפַאז ןערעוו ןעפַאשענ זומ סע ; ססונ זיא

 ַא ןיא טוג ןיא ןערילוקעּפס .טינכַאנ ןעמ סייוו ןעטַארעג טעוװ סע ביוא

 "ווןייז'ס ןיוש דוברעטרעוו רעזנוא טהעטשעב ?ייוורעד ,טייצ ערעמעווקעב

 זומ ןעמ ,ןַארַאפ הרירב ןייק זיא סע ,שטייד טנעצָארּפ 80 רעכיא ןופ ייז'ס

 טרעוו רענייק ןוא ןעדעי ןופ טמהענ רעדעי .הבנג ןייק זיא סע .דָאנ ןעמהענ

 | .רעמירַא ךרודַאד

 זעבָאה רימ לייוו ,נידנעמהעש ךיז רעהַא זיב ןוהטעגנ רימ ןעבָאה ױזַא

 ןייק זיא סיױרַא זיא דוס רעד ןעוו ,טנייה .טינ סע טוהט רענייק זַא טניימעג

 | ,רהעמ השוב
 עצנאנ יד ןעמהענוצ רעסעב טינ םורָאו : טנערפ סָאװ רעקיניצ םעד

 . טָאה ךַארּפש עשטייד יד ,זַא עינַאלַאלימ יד טרעפטנע---? ךַארּפש עשטייד

 סלא ךַארּפש עשטייד רעד ןופ רעטייוו ןהעטש סָאװ ןעטקעלַאיד 230 רעביא

 ,שיניצ ױזַא ןייז וצ ,ייז ןופ רענייק טרהעלק ךָאד ןוא ,עשידוי סָאד

 רימ ןוא ךיז ןיא סעדמערפ ןעמונעגפיוא טָאה ךַארּפש עשטייד יד

 -ָנַא ךיז ,ןעשטייד םעד טימ רעטרעוו-דמערפ עזעיד ןופ עסַאמ ַא ןיוש ןעבָאה

 רעטרעוו עדנעזיוט עלעיפ ןַארַאפ ןענייז סע ,זַא ןיא טקַאפ רעד .טנענייאעג

 ןעניפעגנ עכלעוו .נ.ד.א שימַארא ,שיעדלַאכ ,שיערבעח ,שיכירג ,ןײטַאל !ופ

 ןיא לייט רעלַאזרעווינוא רעד ןענייז ייז .ח.ד .ןעכַארּפש עלַא ןיא טצעי ךיז
 זיא ,ראפרעד ; ןעסָאלשעגנייא שידוי רעזנוא םימ ,דַארּפש-לאנַאיצַאנ רעדעי

 ךָאנ עטשימרעפ סָאד טינ ןעליוו רימ ביוא ,זַא ןענַאז וצ שיגַאל ץנַאנ סע

 -ייד םעד ןופ ,גיטיונ ןעבָאה רימ סָאװ ןעמחענ רימ ןעזומ ,ןעשימרעפ רחעמ

 .ןעמהענ ןעשטייד יד ואוו ןעלאווק יד ןופ ןוא ,ןעשט

 .אפוג עידעּפָאלקיצנע יד

 טינ ךיוא יו ,גנוצעזרעביא ןייק זיא עידעּכאלקיצנע עדנענילרַאפ יד

 "יד ןופ טיובעג זיא יז } עידעּפָאלקיצנע עכלעוו דנענריא ןופ גנוכַאמכאנ ַא

 ךיז טדיישרעטנוא יז ,ענעי סָאװ לַאירטַאמ עבלעזיד ןוא ,ןעלַאװק עכלעז
 זוא ןעלַאװק עשידוי טימ ךיוא טנעידעב ךיז טָאה יז סָאװ ןירַאד ענעי ןופ

 -נוא ןענייז ,ענעי ראפ .טכיורברעפ טינ ןעבאה ענעי סָאװ לָאירטַאפ עשידוי

 פעיפיוו טנאסערעטניא ?לעיפיוזַא רָאנ לאירטַאפ רעזנוא ןוא ןעלַאװק ערעז

 ןנוא רַאפ ; םוטנעדוי ןעגעג ,רעדַא םוסנעטסירק רעייז רַאֿפ ייז םצונ סע

 "יו טנאסערעטניא לעיפױזַא לאירטאמ רעינוא ןוא ןעלַאװק ערעייז ןענייז

 -עב ייז .טייהשנעמ רעזנוא ןופ ;נורהעלקפיוא יד רַאפ זנוא טצונ סע לעיפ

 ערעזנוא --- ןעשנעמ סא ייז ןעלדנַאהעב רימ ןוא ןעדוי סלַא זנוא ןעלדנַאה
 סלא ןוא ןעדי סלא :עידעּפַאלקיצנע עזעיד ןיא רימ ןעלדנַאהעב ןעדוי

 ,ךיילנוצ ןעשנעמ

 טי



 ייד
 יי א

 ןיא ןעידעּפָאלקיצנע עשידוי עגינייא ןענַארַאפ טצעי .ןיוש ןענייז סע ,
 "יוא יד סָאװ רעלהעפ ןעבלעזמעד ןעגנַאגעב ןענייז ייז ,ןעכארּפש עדמערפ

 רעד .ןעדוי ַא זױלב ןעדוי םעד טכַארטעב ?עבכַאה ייז .עטנַאמרעד ןעב
 . םעד רַאפ זיולב זיא---ךַארּפש עדמערפ ַא ןיא טינ וליפא---"?ארשי רצוא"
 ןעגעו םיוג רַאפ זיא ")6619 1600ץס1002660124 יד ,ןעדוי ןעזעיגילער

 .יווטרוא וצ רעווש טושּפ זיא 1080640:8: םסזזזעא106714 יד ןוא ,ןעדוי

 לייוו ,גיטיינ רהיא טָאה סָאװ קלאפ םעד רַאפ טינ זיא ױ סָאװ ץוחַא .ןעל

 -ַארּפ 85 לייוו ,קלָאפ ןעשיסור ן'רַאפ טינ ךיוא יז זיא ,שיסור ןיא זיא יז

 .ןעזעל טינ טושּפ ןַאק ןופרעד טנעצ

 "וצנע ןייק עכלעוו ןעטייהיינ עדנענלָאפ טרהיפעגניירַא ַאד ןעבָאה רימ

 ---; קֶלָאֹפ ןעשידוי םעד רַאפ טָאה עידעּפָאלק

 -רעו עשיערבעה ערעװש עלעיפ ןופ גנוטייברַאעב עשינָאלַאליפ ַא (1

 -רָאפ ,רערהעל ראפ ןעצונ עסיורג ןופ ןייז ןעפיוַאד עכלעוו רעט |

 .ןעטנעדוטש ןוא רעש

 ענרעדָאמ עדעי טעמכ וצ ןעצנערעפער עש'דומלת ןוא עשילביב (2

 .ענַארפ עכילטלעוו רעדָא עכילטפַאשנעסיוו

 "ימ ,קינַאטַאב רעביא עיגַאלָאנימרעט עש'דומלת ןוא עשילביב יד (3
 עלַא .קיטַאמסימונ ןוא עינַאלַאַאז ,עימָאנָארטסא ,עיגַאלַארעג
 ןיא ,ץַאלּפ ןעדנעסַאּפ רעייז ףיוא טרהיפעגפיוא ןענייז ,עכלעזַא

 -ָאמ יד ךַאנ ,שידוי ןיא גנוצעזרעביא טימ גנונדרַא עשיטעבָאפלַא
 -ער ענעבענעגייב טימ ,עינַאלָאנימרעט עכילטפַאשנעסיו ענרעד

 -עיד ןופ רוטלוקירגַא ןיא עטסיל יד ?עיּפשייבוצ העז) .ןעצנערעפ

 .(דנַאב ןעז

 -לֵא ןיא רעקלעפ יד ןופ ןעבעל סָאד רעביא עידוטש עכילדנירג ַא (4
 ,םידשכ ,םירושא ,םינענכ ,םירצמ יד :רעגײטשַא ,םוטרעט = |

 -רעפ וצ ףליה עסיורג ַא ןייז ףרַאד סָאד .ג.ד.א םימודא ,םיבאומ

 / .ןעטייצ ענעי ןופ קלָאפ ןעשידוי ןופ עיגַאלָאעכרַא יד ןהעטש

 טייצ עגיטנייה רעד ןופ עיגָאלַאנימרעט עכילטפַאשנעסיװ רעד (6
 עדנע וצ .עינַאלַאנימרעט עשינייטַאל יד ןעבענענייב ךיוא טרעוו

 ינײטַאל ןוא רעשיערבעה א ןעניפעג ךיז טעוװ דנַאב ןעט10 ןופ
 סלַא ןענעיד טעװ סָאד .דנַאב ןהעצ עלַא רעכיא רעטסיגער רעש

 טלעוו עצנַאנ רעד ןופ ןעטנעדוטש עשידוו עלַא רַאפ ?לעסילש

 .ךַארּפש עשידוי יד ןענַאק עכלעוו

 .תיב-ףלא ןופ רדס רעד

 טרעדרָאעג קרעו ןעצנַאנ םעד סיואכרוד זיא תיב-ףלא ןופ רדס רעד
 -רעוו עטרימרָאּפער יד .עידעּפָאלקיצנע עזעיד ןופ עיפַארגָאטרַא עיינ יד ךָאנ
 ,רדס ןעבלעזמעד ןיא עיפַארגָאטרָא עטלַא רעייז ןיא ךיוא ךיז ןעניפענ רעט

 ןיא טרָאו א ןעכוז ןַאק ןעמ ,ה.ד .עטרימרַאפער יד וצ ץנערפער סלַא זיולב

( 
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 ביוא .תיב-ףלא ןעבלעזמעד רעטנוא עיפַארגַאטרַא עייג רעד ןיא יו עטלַא רעד
 -עב םעד ןעבענ טעװ ,עטלַא ןַא זיא טרָאװ ןעטכוזעג םעד ןופ עיפַארגָאטרַא יד
 עיצַאמראפניא יד ןעכוז וצ טָאה ןעמ ואוו ןערעוו טנַאזעג טרָאװ ןעדנעפערט
 : רעגײטשַא .ואוו שרעדנא רַאג ךיז טניפעג ןוא טרָאװ ןעזעיד וצ רעהעג סָאװ

 .("ַאּפַארוע" העז) ַאּפַאריײיא
 -עב רעסיורג ןופ רעטרעוו רעדָא ,זעכַאז ןופ (תימש) ןעמענ עשיערבעה

 ןעטסידומלת ,ןוא תיב-ףלא ןופ רדס ןעבלעזמעד ןיא ךיז ןעניפעג גנוטייד
 -רַא יד סָאװ לַאירטַאמ עגיטכיוו רהעז ןעניפעג ַאד ןענַאק ,רעשרָאפ לעביב יו

 ,טלעוו רעניטכיל רעד ףיוא טכַארבענסױרַא ןעבָאה ןעננושרַאפ עשינַאלַאעכ

 .רוטארעטיל עזעיד וצ תוכייש ַא טָאה ןוא

 ןערהיפניירַא טזומעג ךָאנ ,ענאלפיוא רעזעיד ןיא ,רעדייל ןעבַאה רימ

 "יא" ףיוא 2 ןופ גנוביירשמוא עשלַאפ יד ןופ לייט ַא עהייר רעד ןיא

 עשידוי רעד ןיא טרענריבעננייא ןעבָאה רעביירש עשידוי רעזנוא עכלעוו

 סע יװ טייוו ױזַא רָאנ ןעגנַאגעב רעלהעפ ןעזעיד ןעבָאה רימ .ןיירַא ךַארּפש

 .ןערָאװעע ט ר הי פ עגניי א  ןיוש ןענייז סָאװ רעטרעוו יד טפערטעב
 טימ טינ "וַא" טימ ןעבירשעגמוא רימ ןעבָאה ,גנַאלק ןעבלעזמעד ןופ ,עיינ יד
 -ענַאפ טננילק "יוא" לייוו ."ןָאיצקיוא" טינ "ןאיצקוא" רענייטש ַא ,"יוא"

 טרָאװ םייב ןעגעגַאד ,"וַא" וצ ךיילג שיטענַאפ זיא אט ןוא "יא" יו שיט

 ,רַאפרעד .ףלא ן'רעטנוא ןַארַאפ חתּפ ןייק זיא סונַארוא רעדָא טכַאמנוא
 טניפעג ןעמ סָאװ סָאד עיפַארנַאטרַא ערעדנַא יד רעטנוא ןעכוז- ןעמ ףרַאד
 | | - .עטשרע יד רעטנוא טינ

 ןיא "ז" םעד ןוא "ה"---"ו" םעד ןעשיווצ דיז ןעניפעג ן'ווָאװ ייווצ יד
 כו" ןוא "טו" "יו" רעד ױזַא ךיוא ; לַאפ ;עדעי

 .ליטס רעזנוא ןוא עיפַארגָאטרָא רעזנוא

 רעד ןופ "גנורעסעבסיוא" עטנַאנעגױזַא טצעל יד טרירָאנניא ןעבַאה רימ

 -עג טרהיפעגנייא קרַאיונ ןיא סנעטצעל ַאד זיא סָאװ עיפארגָאטרָא עשידוי

 ײנעריטנעזערּפערסימ ,שינַאלַאליפ טינ ,שינַאל טינ ןענייז ייז לייוו ,זערָאװ
 עדייב ףיוא טדער קלאפ סָאד ?ייוו שינַאלנוא ,דנערחיפרעפ טּפָא רהעז ןוא

 -יפ טינ .רעטקערַאק רעד זיא ןפוא רעטרעסעבעגסיוא טינ רעד ןוא ,םינפוא
 טינ רַאפרעד טָאה ןוא ,רערהַָאלק זיא ןפוא רעטשרע רעד ,?ייוו שינַאלַאל

 -רעסעבענסיוא" רעד יו ןעכערּפשוצסיוא ןניז ַא רעטרעוו לעיפ ױזַא גיטיינ

 -- ; לשמל ,"רעט
 ןעלָאז יז ,ן ע ב י י ר ש ר א פ רעליש יד לָאז רערהעל רעד

 עב ' ' ר ש כ ַא נ ךילטקניּפ םהיא
 ייז ןופ עכלעו ן ע ב י י ר ש ר ע פ ךילדנע לָאז רע ןוא

 .ןעבירשעגכָאנ טוג םהיא ןעבָאה סע

 שידוי ןיא ןיירַא ןעמ טרהיפ ןעשינעהערדוצ עכלעזַא עטרעדנוה ןוא ,פָאד

 ןופ עבליז עטשרע רעד ןיא "ףלַא" ןַא רַאפ "ןיע" םעד םוא טשיוט ןעמ ןעוו

 .ןעביירש-רַאפ טינ ןיא ןעביירש-רעפ ,זַא רהאלק זיא סע .רעטרעװדוװיטקַא

 "-נוא" לייוו "-מוא" טימ ןערעוו טשיוטרעפ טינעק "-נוא" רעדיוו ןזַאד |

/// 



 אי א טי טא יי

 ןעסַאלשעגנייא =םורַא ןופ "-מוא" ןוא ,טינ=ענהָא ןופ גנוצריקבַא ןַא זיא
 "-מוא" ןוא ,סקיפערּפ סנַאיצַאנענ א "טינ" טפור עיגַאלַאליפ יד ,טימ =

 וענאטשרעפ ךיוא סע זיא ןניז ןעזעיד ןיא .סינַאיציזַאּפערּפ םוברעװדַא ןַא

 ---; טגָאז סע ןעוו קלָאפ ןופ
 ןוא ,שרעדנַא ךאז יד זיא טרהעקענמוא
 ,גיצומש בוטש יד טביילב טרהעקעגנוא

 -ָאלקיצנע ןַא ןופ דישרעטנוא םעד ןעגעוו טדערעג ןעביוא ןיוש ןעבַאה רימ
 רימ ןעליוו ַאד ,טלַאהניא ןיא יו םרָאפ ןיא דוב ןעכילנהעוועג ַא וצ עידעּפ

 -ַאנַאקע ףיוא טיובעג ןייז ?יטס רעד זומ עידעּפָאלקיצנע רעד ןיא זַא ןעגָאז
 ךוב ןעכילנהעוועג םעד ןופ דַארּפש עניליײװגנַאל יד .,ןעּפיצנירּפ עשימ
 ,רעזעל ןופ דלודעגנוא רעד וצ ,טלאהניא ןופ גנורעניילקרעפ רעד וצ טרהיפ
 ןיא ךיז טהעז סָאו טייהרהַאלק רעד ןופ גנולקנודרעפ רעד וצ ךילדנע ןוא
 -יצנע עזעיד ןיא ,ליטס רעזנוא זיא סָאד .ץַאז ןעצרוק םענעפילשעג ןייפ ַא
 | | ,עידעּפָאלק

 ןהעש ַא ןעבַאה ַאד ןעלעוו רימ זַא ןעטרַאװהע וצ ךילריטַאנ זיא סע
 ןענייז ןיילַא רַאפרעד .יירפ טינ ייז ןופ זיא ךוב ןייק ,רעלהעפ-קורד לעסיב
 רעזנוא וצ ןערעוו טנעכערענוצ טינ רעבָא ןעפרַאד ייז .ךילריטאנ ןיוש ייז

 -ַאה רימ .טייקגיסעלכַאנ רעזנוא וצ טינ ךיוא ןוא ,ליטס רעדָא עיפַארגַאטרַא
 עהטרעווסנעשניוו רעד רַאפ ןעזעוועג ךילנעמ ןיא סָאװ סעלַא ןוהטעג ןעב

 עכלעוו טימ ,זיא סע רעוו דיז דנענענעב רעמַאט ןוא ,"טייהנעטלַאהעגסיוא"

 ןעוו ,זַא ןעכערּפשרעפ רימ ,ןוא ; ייז רַאפ הליחמ םהיא רימ ןעטעב ,ייז ןופ !
 .ןוהט הבושת רימ ןעלעוו ,ענַאלפיוא עטייווצ ַא ףיוא ןעפלעה טעוװ טָאנ

 .סרוק-דלעג ןוא ,טכיוועג ,טָאָאמ רעביא

 "וצ רעטנהַאנ רעד ןיא טעװ טלעו עצנַאנ יד זַא קופס ןייק זיא סע

 ךָאנ ןענייז רעבָא לייוורעד ,םעטסיס-לַאמיצעד סָאד ןעמהענָא ןעזומ טפנוק
 םעד ידכב .ןעמעטסיט עטלַא ערעייז ךָאנ ןעבָאח סָאװ רעקלעפ עלעיפ ןַאָרַאפ
 -ענעגנָא יד ןעגָארטרעביא ןעפלעה וצ טסבלעזכיז ,ןעכַאמ וצ ךילגעמ רעזעל
 רעטנוא רימ ןעלעוו ,עגינייז יד וצ הטרעוו-דלעג ןוא טכיוועג ,סָאָאמ ענעב

 ןעלעוו עכלעוו ןעלעבַאט ןעבעננָא ,"סָאָאמ" ,"טכיוועג" ,"דלעג" רעטרעוו יד

 ,רעקלעפ עטריזיליוויצ עלַא ייב עמעטסיס עדנעריטסיזקע יד ןעגייצ
 טײעּפָארוע יד ןופ עגַאל ערעכיזנוא יד בעילוצ ךיוא ןוא ,םעד בעילוצ

 רילגעמנוא טסַאּפ סע ןיא ,טייצ עגיטצעי רעד ןופ רעקלעפ עשיטַאיזַא ןוא

 ןעניישרע עכלעוו עֶלַא יד .,ןעטרַאקדדנַאל ןיא'ס עכלעוו ןעקורד וצ טצעי

 .טינ טרילוקעּפס רעבָא עידעּפָאלקיצנע ןַא .וויטַאלוקעּפס זיולב ןענייז טנייה
 ןעטצעלמעד זיב ןעטרַאוװ וצ ןעטרַאק עזעיד טימ ןעסָאלשעב םוראד ןעבָאה רימ

 ןעטנהעצ םעד ןיא ןעסעילשנייא רעדעוװטנע טלַאמעד ייז ןעלעוו רימ .דנַאב

  עשירוי רעד ןיא סָאלטַא-טלעוו רעדנוזעב ַא סלא ןעזָאלסױרַא רעדָא ,דנַאב

 | ,ךַארּפש

 ,עיצקאדער יד |



 זוא ,8

 .מלעוו רעד ןופ ןעכַארּפש עלַא ןוא

 ןווז ןָא טגנַאפ דניק סָאד ,לייוו ןייז געמ ךָאז

 טעמכ בַאטשכוב רעטשרע רעד

 ירוא יד

 רעדיוא ךָאנ ,גנַאלק ןעועיד טימ ךַארּפש

 נעד ןעכיורבעג וצ טייקגיחעפ יד טָאה סע

 שידוי רעזנוא ןיא --- .גנוצ ןוא ןעמוַאג

 .ןעזעלעג (ַָא) סלַא ךיוא (ַא) טרעװ
 םימ (ַא) זומ ןעדיימרעפ וצ תועט ַא ידכב
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 -ווצעגרעטנוא (ָא) ץמק רעדָא (ַא) חתפ ַא
 טמַאטש ,"ףלַא" טסייה רע --- .ןערעוו טנעב

 טָאה עכלעוו ,ךַארּפש רעש קינעפ רעד סיוא

 ןונבל םעד ןעשיווצ ,ןענכ ןיא טױיטסיזקע

 ןוא רעדווא רחָאי 800 טייצ ,למרכ גרַאב ןיא

 ---םורצמ תַאוצי ךָאנ רהַאו 1000 רהעפעגנוא

 ךַארּמש רעש קינעפ רעד ןיא טיידעב ףלַא

 העו) ןעשיאערבעה ןיא יוזא ךיוא ,"סקָא"

 "עבירשעג ןייז ןיא ךיוא ,(14 ד"מק םילהת

 -קינעפ ןופ טייקכולנהע יד טגעיל םרָאפ םענ

 רעיה ךיילגרעפ .ףלַא ןעשיערבעה םעד וצ ןעש

 זַאד 76 ןעשימַארַא םעד וצ א עשיערבעה סאד
 םעד וצ דילדנע ןוא 375 ןעש'קונעפ םעד וצ

 ןעכלעוו ּפָאק-נעסקָא 59 ןופ סורמוא ןעהיור

 ףיוא ןענופעג 1809 ןיא טָאה רעדנַאק .לָאק

 רעד ןיא ---תח-ינב יד ןופ טנעמונָאמ ַא

 (ַאל=) עטָאנ עטסקעז יד 1 זיא קיזומ
 ןופ ענורטס ענעפָא עטשרע רעד ןיא ןַאט רעד'

 רעד ןיא ךווא ,ָאלעצנילָאיװ ןוא ַאלָאיוװ רעד
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 ןוא לעדעיפ רעד ןופ ענורטס ענעפָא עטייווצ

 - --סַאביַארטנָאק םעד ןיא עטירד רעד ןיא

 -ַארביוװ 900 ןָאט רעזעיד טרירביוו שיטסוקַא

 לעיפיוזַא טלעּפָאד ןוא עדנוקעס רעּפ ןענַאוצ

 .עװַאטקָא עדנעגיוטש עדעי טימ

 טרעוו עכלעוו עזַארפ ַא זיא "ת זיב א ןופ"

 עדנעגעל ןוא עיגָאלָאעט עשירוי רעד ןיא

 גנַאפנָא רעד זיא * .טכיורבעג לעיפ רהעז

 ןוא טָאג טימ ןָא ךיז טבווה סעלַא ,סעלַא ןופ

 טימ תורבידה תרשע יד ןָא טביוה טָאג

 שנעמ ןעטשרע םעד טפור רע ןוא ,"וכנא?

 זוא םתוה סטָאג .םדֹא ןעמָאנ םעד טימ

 זיא ןעמָאנ סמָאנ (ד" 'ו ןירדהנפ) תמא
 ןכ ,ביוהנָא רעד זיא א לייוו רַאפרעד תמא

 ==סעלַא ןופ ףוס רעד 2 ןוא ,ןעטימ רעד

 טגָאזעג טרעוו םדא ףיוא .היהיו ,הוה ,היה

 טָאה רע זַא (4 ח"מ ,4 ו"ט ינבואר טוקלי)

 רעטָאפ דעד םחרבא .ת זיב א ןופ טגידנוזעג

 טָאה ןָאיצַאנ ןוא ןָאיגולער עשידוי רעד ןופ
 רעד .ת זיב א ןופ חרות יד ןעזעוועג םוקמ

 עלַא =םימשה תֹא ךווא טשטיידרעפ טוקלי

 / א .לייו ןעדרע עלַא ץראה תֹאֹו ןעלמיה

 עלַא ךיז טימ ןייא ןעסעילש ! טימ

 ןעבָאה ןעכורג יד ,תיב-ףלא ןופ ןעבַאטשכוב

 ךווא טניימ רעכלעוו "ַאגעמָא--אפלַא" רעווז

 .ףוס םעד זיב ביוהנָא ןופ
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  .ַאּפָארוע ןיא ןעכיימ .עגונווא ןופ ןעמָאנ

 וצ 4 ,ןעסיורּפ וצ ןערעהעג ויז ןופ עגיניוא

 -ָארּפ עשיטלַאב יד וצ 2 ןוא ץיוווש רעד

 דנַאלָאה ןיא ןעכייט עלעופ .ןעצניוו

 .ןעמָאנ ןעזעיד ךיוא ןעגָארט ןעגלעב ןוא
 ןוא ךיז טניפעג ויז ןופ רעטסערג רעד

 םעד ןופ סּוורַא טסעילפ רע ,ךיירקנארּפ |

 } .ןַאעקָא ןעשטייד ןיא ןיירַא טלַאפ ןוא דרָאנ'ל

 .עליימ 15 עטצעל יד ןיא רַאבפיש זיא רע

 -עג ךילגנירּפשרוא ןעבָאה ןעכייט עועיד עלַא

 .ןענַאמרעג יד וצ טרעה

 ןעדירבעה-יינ יד ןיא לעזניא ןַא ,אֹבָאא

 .רעניואוונייא עכילדניורפטסַאג 19000 טימ

 רעטעמָאליק ןם 899 טָאה דנורג רעצנַאג רעד

 .רַאבטכורפ ןוא טרעפַאוועב טוג רהעז זיא

 ןיא טדָאטש ַא (4886װ) ,ךֿפבאֿפ

 רעסַאװ עשילַאקלַא עטלַאק טציזעב .ןרעייב

 ריפ טרָא-דָאב סלַא טרידנעמָאקער ,ןעלאווק

 -והר ןוא .טסוה ,גנוּפָאטשרעפ ןופ עדנעדוול

 ,םויטַאמ

 ןוא הָאשיבײכרַא ,דנעוס ןעסעגַאַא

 .רעקירָאטסיה רעשינעד ןוא דנול

 -נעמַאזוצ טָאה .רעכלעוו רעטשרע רעד ןעזעוו
 עגינעק עשינעד וד ןופ עטסיל ַא טלעטשעג

 -עג טָאה .1187 זיב 800 רהָאי סאד טיוצ)

 רעטנוא ךַארּפש רעשינייטַאל רעד ןיא ןעבעירש

 ןעברָאטשעג זיא ."םולשבַא" םינָאדועסּפ םעד

 .םרעדנוה-רהַאי ןעט18 ןופ גנַאפנָא ןוא

 ןעזומ.8 עטסעטלע יד ןופ ענווא עדָא8
 / "ורג ןעטלַא ןיא גנַאזעג ןופ ןיטעג רעדָא

 "רעביא רהיא ןעבָאה ןעכירג וד  .דנַאלנעכ

 ןעשיגסַאלעּפ םעד ןופ ןעמונעג

 =:עמעלעמ ןעזעוװװעג ןענייז ייווצ ערעדנַא וד

 בעילוצ .סינטכעדעג=-עמענמ ןוא גנוביא

 ןעדעי ןעפור ןעכירג יד ןעגעלפ "עדָאַא"
 "ןָאעדָאַא" :רעגניז רעדָא רעטכיד ןעשיַארעה

 "עג ווא

 יוד ןיא ןענייז עטסכעה

 . .סוטלוק

 ר

 6 ופ 616 44.

 ."ןעדָאַא רעדָא

 עטסערג ויװצ יד ןופ ןייא .ןהֵאָא

 רעטעמָאליק {} 1884 ,ןעלזניא-שטיוודנַאס

 ,רענוואוונויא38804 (1900) טימ סיורג

  טםרָאד ךיז טהיצ טסָא-דיז ךַאנ טסעוװ-דרָאנ ןופ

 עכלעוו גרעב עשינַאקלואװ ןופ עהייד ַא
 ֹוד .ךיוה רעטעמ 1998 זיב 048 ןופ ןענייז

 .םי ןופ דנעגעג

 ךיפ טצונעב סליימנעטסרהעמ טרעוו דנַאל סָאד

 "ןלולָאנָאה" זיא טדָאטש-טּפיוה יד .טכוצ-היפ

 יי .(טרָאד העז)

 (08קע8 '11898018402ט8) דַאדואא

  .סּפעש ןוא געיצ רעד ןעשיווצ ףָאש גנוטַאג ַא

 ןופ ןענהעמ עגנַאל רעבָא דרָאב ןייק טָאה

 ,סיפ עטשרעדרָאפ יד ןעשיװצ ןיב זלַאה
  טימ טקעדעב זיא רעּפרעק ןופ טשער יד
 זיא רֶעיִלָאק ץניימעגלַא יד  .רָאַָאה עצרוק
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 סופ יורד זיב טסקַאו .ןיורב-ךילבלעג-טַאט

 'ד .ןעטסָאמעג רעטלוש םעד זיב ךיוה

 וד .ךיוה סופ 9 וצ ןעגייטש ןיילַא רענרעה

 יי
 היי א

 רייראדירייאא לב

 .רעגינעו לעטירד א זיב טסקַאו הבקנ

  .ןעמאנ ןעזעיד ייב רחיא ןעפור ןערומ יד

3 

 םורַא ןעפיול .,ןעיניסעבא ןוא סולינ םעד

 ןופ ןעגנירּפש ןוא רעדלעוו עכיוה יד ןיא

 ןוא םינוט ןיא .גרעב-ציּפש וצ גרעבדציּפש |

 "עג ןערומ יד ןופ ייז ןערעוו ילָאּפירט ןיא

 .ןעסעגעג ןוא ןעסָאש

 ןעזַאָא

 םורַא להָאצ עסיורג ַא ןיא ךיז ןעניפעג ויז

 רעצעלּפ ערַאבטכורפ ןופ ןעמַאנ

 ןופ טמַאטש טרָאװ סָאד .תוירבדמ וד ןיא

 טצעזרעביא  ,ןָאוצַאטס==ַאהוא ןעשוטפיגע

 טהיצעב לעיצעּפס ."םוזַאוַא" ןעשיכירג ןיא
 יד ןופ רעצעלּפ יד ףיוא ןעמָאנ רעועיד ךיז
 עטסרהעמ וד  .ַאקירּפַאידרָאנ ןיא תוירבדמ

 סע ןיהַא וַאו ןעלהָאט ןיא ןענייז ויז ןופ

 עכיוה עטנהָאנ יד ןופ רעסַאו סָאד טסעילפ

 ןעקלָאװ יד רעביא טפָא ןעגייטש עכלעוו ,גרעב

 עניילק ןופ רעדָא ;טכייפ ךרודַאד ןענייז ןוא

 ןיא .ךיז ןופ רעסַאװ ןעסעיג עבלעוו גרעב

 עלעיפ 1856 ןיא ןעמ טָאה ַארַאהַאז רעד

 ךרוד ןעפַאשעג ךילטסניק "ןעזַאָא" עכלעזַא
 ןעזַאָא םורַא ,דנורג םעד ןיא ףעיט ןערעיוב

 ,ןְעלְטייִט טייקגיטכיופ רֶעזעיִד ןופ טסקָאװ

 .גנונגעגעב עגיטכערפ א

 .ןעביוא

 רתעז ןענייז ייז ןופ עלעיפ .ןמ ןוא ימוג

 ןערעו ייז ןופ עכנַאמ .טיובעג ןהעש

 -רעפ רַאפ טרָאסגנוקישרעפ סלַא טצונעב

 יוד זיא ןעדנעזייר םעד ראפ --- ,רעכעוב

 רבדמ ןעטימניא עזַאָא ןייא ןופ גנונוישרע

 טנָאמרעד טָאדָארעה

 ױהיא טפור ןוא ןעטּמיגע-רעביוא ןופ ענייא

 -רעד ימָאלָאטּפ ,'עטשנעבעג ןופ לעזנוא"

 ַאבארטס ןוא ןעטּפיגע-לעטומ ןוא עניוא טנָאמ

 וד -- .ןעטּפוגערעביוא ןיא ערעדנַא ןייא
 רבדט רעד זַא זייועב סלַא ןענעיד ןעזַאָא

 ערַאבטכורפ ַא ןיא ןערעוו טלעדנַאוװרעפ ןעק

 רעסַאװ ןערהיפוצ ןעגָאק לָאז ןעמ ןעוו דנעגעג

 ראפ רַאבטכורפ רהעז זוא דמַאז ,םי םעד ןופ

 רעד ןופ ןרעסַאװ יד ןוא ןעטכורפ עסיוועג

 רָאפסָאפ ןוא ןעוויא גידנעטלַאהטנע ,ַארַאהַאז
 .ךייר ןוא לענש רהעז ןעסקַאוװ סָאד ןעכַאמ

 "ווצ ַא זוא ןעזַאָא יד ןופ רעסַאוװ סָאד

 ןופ סָאד ןוא ,ןעטנוא ןופ סָאד .סעגיכַאפ

 ןיוש ןענייז ןעזַאָא יד ןופ עכנַאמ

 גלָאפרע רעייז ןוא טרעסַאװעב ךילטסניק
 ןַארַאפ רבדמ ןיא זיא רעסַאװ .ךיז טלהָאצעב

 ּוד רָאנ זיא סע .ןעדָאב םעד רעטנוא ףעימ

 עלצרואוו יד ןוא ,ףעיט וצ זיא סע סָאװ הרצ

 "עט וד .ןעגיוז טםינ ןענעק ןעמלַאּפ ןופ

 ןעבָארגעג ןענייז ןעזַאָא עטרעסַאװעב שינַאכ

 ןעק טייקפעיט ַאזַא ןופ .ףעיט םופ 800 טּפָא

 ,דנַאל לעיפ ןרעסַאװעב טינ דנעה וד טימ ןעמ

 עבלעזַא ןוא ,ןענישַאמ ןיוש ןעמ ףרַאד וצרעד
 ןיא ;ןעזַאָא עגינווא ןיא ָאד רָאנ ןענייז
 ןעמ טפור רעירעפוד ןיא .ַארַאגָאפ ןוא טַאוט
 ."ןענורב-עירעלַאג" ןענורב עשינַאכעמ עזעיד
 רָאנ ץזַאָא טרָאװ סָאד טינ ןענעק רעבַארַא יד
 ."ראב" רעדָא "ןיע"

 סיוא ךיז ןענכויצ ןעזַאָא עשיטּפיגע ידי

 "טכורפ ,רעמיובלעטייט ןופ םוהטכייר ַא ךרוד

 ,-געטַאנַארג ,-נעגייפ ,קָאטשנייו ,ןעטרָאג

 יד .רעמיוב-נעצנַארעמָאּפ ןוא ,-נענָארטיצ

 וד ןופ וויפשיממיוה רעד ןענייז ןעלמייט
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 .רעניואוועבדעזַאָא

 רעייטש סגנורעיגער ייז ןעלהָאצעב רעביא ויז

 ,ןעטּפיגע ךָאנ עבלעזיד ןעריטרָאּפסקע רעדָא

 -ַאק עדנעויירכרוד וצ ייז ןעפיוקרעפ רעדָא

 רַאגָאז ןעריצודָארּפ ןעזַאָא עכנַאמ .,ןענַאווַאר

 (."זייר" העז) ,זייר

 ןופ ("םכח" העז) םּכת המלש ןויליאַא
 1689 ןופ ןָאדנָאל ןיא הליהק עש דרפס רעד

 -עג ,1664 תפצ ןיא ןעריובעג .1707 זיב

 םרידוטש .1798 םַאדרעטסמַא ןוא ןעברָאטש

 ןוא םזיצוטסימ ןוא הלבק דנעגוי ןייז ןוא

 -נֲַא רעגירעפווא ןַא טרָאד טרעוו ,קינָאלַאפ

 ךרודַאד טרעוו ,יבצייתבש ןופ רעגנעה

 ןוא ןישודק ןופ עגַארּפ רעד וצ גיניזטכייל

 זוב ,טייצ ַא ראפ שיא תשא ןַא טימ טבעל ,טג

 טייצ ַא ראפ ןַאד טבעל ,םהיא טוָאלרעפ וז

 זיא רע רעדייא .שיא תשא ערעדנַא'נַא טומ
 יד טָאה ןַאדנָאל ןופ םכח רעד ןערַאװעג

 קורדניוא ןעּפַאנק ץנַאג ַא טכַאמעג ענויז טַאהמ

 רעמעּפש טשרע רָאנ ,טלעוו רעשידוי רעד ןיא

 וצ טַאהעג גינעוו טינ ךרודַאד רע טָאה טביילב סָאװ סָאד טומ

 רע ויא ַאּפָארוע ךָאנ ןעמוקעג -- .ןעדויל

 יד .דלעג ןעלמַאז וצ י"א ןופ חלושמ סלַא

 זיא טכוזעב טָאה רע סָאװו טדָאמש עטשרע

 ַא רע טכַאמ טרָאד ;סַאדרעטסמַא ןעזעוועג

 ,ראפרעד ; םידרפס יד ףיוא קורדנייא ןעטוג

 ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעג זוא רע ןעוו ,רעטעּפש

 ןיוש םידרפס רענָאדנָאל יד םהיא ןעבָאה

 בעילוצ ,םכח רעייז ןערעוו וצ ןעדאלעגנייא

 -ויא ךיז ןעבָאה יבצ-יתבש וצ יטַאּפמיס ןייז

 ןַא םימ טבעלעג טָאה רע זַא טסואוורעד עגינ

 יָאה רענגעג רָאָאּפמ ענווו ,שיא תשא

 וצ השקב ַא טימ טעדנעוועג ךיז ןעב

 םהיא ןעפלעה ןעלָאז ייז םינבר עלעיפ

 ןעבָאה םינבר יד ,תונבר ןופ ןעצעובָארַא

 סיוא (1 ןעמוקעגנָא טינ השקב יד רעבָא

 ,לווו (2 ןוא םשהילוליח ַא רַאפ ארומ

 עדנעדיילמיונ ןעציטש .טגעלפ ןויליאַא

 סיוועג ךיז ןעטלָאוו עזעיד ןוא םינבר

 ךרודַאד טלָאװ סָע ,דצ ןייז ףיוא טלָעטשעג
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 ןוא המחלמ עדנרעיוד גנַאל ַא ןענַאטשטנע

 טכיילליפ טלָאװ סע ןוא תונחמ עשידוי וד

 רעקניל רעד ףיוא געיז א וצ טרהיפעג ךָאנ

 ןעטכַא עבלעוו םידוהַאו עש דרפס יד .טייז

 -עהט עשיּפָארטנַאליפ ןוא עלַאיצַאס רהעמ

 ןופ ןענייז בר ַא ייב תונואג םלַא טייקגימ
 זוא סע .ןעדעירפוצ ץנַאג ןעזעוועג םהוא

 ןעזעוועג ןדמל ןייק זיא רע זַא טסואוועב

 יד הליהק ןייז ןופ ןעמוקעב ךָאד טָאה ןוא
 רעביא םיניד ןענ'קספ וצ טכַאמ עטולָאסבַא

 טכַאמעג עיצַאלעּפַא ןייק לָאז סע עכלעוו

 זוא ןָאדנָאל ןיא הליהק יד סלַא .ןערעװ

 טלעדנַאהרעטנוא רע סָאד ןערָאװעג רהָאוועג

 עגיטרָאד יד ןעמהענוצרעביא םַאדרעטפמַא טימ

 דנעגנירד םהיא ןופ יו טָאה לעטש רעניבַאר

 ףפעטמש ענעי טעו רע זַא העובש ַא טגנַאלרעפ

 יא ןעביילב טעוו רע סָאד ןוא ןע הענָא טינ

 ייב ןעריואוושעג ףיורַאד טָאה רע .ןָאדנָאל

 העובש ןייז טָאה רע ןעוו רָאנ ,ןילפת ענייז

 טָאה רע זַא טרהעלקרע רע טָאה ןעכַארבעג

 טינ רעבָא לעקעז-ןילפת םייב ןעריואוושעג רָאנ

 טגָאז--.טגעלעגניירַא טָאה רע .ןילפת יד ייב
 וד ןופ טרָא ן'פיוא סעלעביצ ייווצ---רע

 רעד ןיא ןווליאַא ןופ עיפַארגָאיב יד .ןילפת

 רצוא" ןוא ןוא "עידעּפָאלקיצנע שיאושוד"

 טרעוו טרָאד ןעוו טקערָאק טינ זיא ?"לארשו

 טכעלש ַא טַאהעג טָאה ןווליאא זַא טעטביוהעב

 רע טָאה רַאפרעד ןוא הליהק ןייז טיט ןעבעל

 עכלעוו העובש עטנַאמרעד יד טָא .ןעזָאלרעּפ יז
 סָאד טזייוועב "םיעשופ-רבש" ןויא רָאפ טמוק

 טקַאפ םעד טנָאמרעד ץערג ךווא .לייטנעגעג

 | | | ,בגא ךרדכ

 ןוא טדאטש עשטייד ַא (2284) ,8ֿ

 םוטגָאצרעה ,ןעגנע ןופ טמַא-סקריצעב

 .טעמָאליק 547 גרַאב ַא ףיוא טיובעג ,ןעדַאב

 -לָאוװ-םיוב ,ןעיקרבַאפ-רעיזַאּפ טָאה .ךיוה

 ןַא -- .רעגַאל-פרָאפ ןוא ןעיירעניּפש

 טרָאד זיא ןעדוי 'יד ןעגעג םדיתלילע

 יב

 ןעמ10 ןופ גנאפנָא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ

 טרָאד ןעבָאה ןעדוו 'ד .טרעדנוהרהַאו

 "ּפינביולרע עגירהעו-נהעצ ףיוא טניואוועג

 ןופ ןימרעט רעד זיא רעטעּפש .לעטעצ
 ףיוא ןערָאװעג טרעניילקרעפ לעטעצ עזעיד

 טינ ןעבָאה ןעדוי 8 יװ רהחעמ  .רהָאי ףניפ
 רעדעי .זיוה עשידוי ַא ןיא ןענוואוו טרָאטעג

 ךיו טָאה ןעמוקעגנָא טרָאד זיא רעכלעוו דווי

 ןעדוי ,"טגָאפדנַאל'7 םייב ןעדלעמ טוומעג

 םייב ןעגנוז טרָאטעג טינ ךיוא ןעכָאה

 .ןענווַאד

 ( 2866 , 414-18-686116) ןעכַאא

 וז טלאה ןעצנאגניא ,ןייהריסַא ץניווַארּפ

 ,סיורג ןעליימ {} 7574 -- רטעמַאליק (}| 5

 61404 ךרע ןַא ןופ גנורעקלעפעב ַא טָאה

 ןופ טדָאטשיטּפיוה וד .רעניואוונויא (1015)

 ,טביולג ןעמ ,ןעכַאַא :ןוא ץניוװַארּפ רעזעיד

 -לעפעב ַא טימ ,סיורג .םָאליק| 1284 זיא יז זַא

 רעטנורעד ; רעניואוונויא 188,948 ןופ גנורעק

 רעדָא ,טדָאטש רעד ןיא ןעדוי 9000 ןענייז

 יד ףיוא טגיל .ץניווָארּפ רעצנַאג רעד ןיא 4

 רהעז זוא ,דנַאלָאה ןוא ןעגלעב ןופ ןעצנערג

 ןוא ,ןעבכייט 8 ןופ טרעסַאוועב ,רַאבטכורפ

 טָאה ;ןעטקודָארּפ עשיּפָארוע עלַא טריצודָארּפ

 רעייז ,ןעלעווק-לייה עטלַאק 9 ןוא עסייה 6

 ךַארג 120 זיב 111 ןופ זיא רוטַארעּפמעמ

 ךיז עקנַארק ןערהאפ ןיהַא  .טייהנערַאפ

 -טיוה ןוא םויטַאמוהר ,טכיג ןופ ןערירוק

 ןופ לייט רעטסגיטכיו רעד .ןעטייהקנַארק

 ןוא יירעניּפש-לָאװ ויא עירטסודניא רעד

 1. דנַאנידרעפ זיב -- .עיצַאקירבַאפ לעדָאנ

 טדָאטש-סגנוניורק יד ןעועוועג ןעכַאַא זוא

 11 ןוא עגינעק 89 .עגינעק עשטייד יד ןופ

 .ןערָאװעג טניורקעג טרָאד ןענייז ןענוגינעק

 ןיא ךָאנ טצעועב ָאד ךיז ןעבָאה ןעדוי--

 ןוא .טפַאשרעה עשימיור רעד ןופ טייצ רעד

 ןעדוי עלעיפ ןענייז טרעדנוה-רהָאי ןעט8

 ףאה 1099 ןיא .ןערַאװעג דמש'עגסיוא ַאד
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 -רעפ ןענַאד ןופ ןעדוי יד גנוריגער יד

 הטַאר-טדָאמש רעד סָאו םעדצָארט ןעבירט

 טָאה טדָאטש יד .טריטסעטָארּפ םעד ןעגעג טָאה

 .ןעטילעג לעיפ ןעטכיזניה עלַא ןיא ךרודרעד

 ןערָאװעג טביולרע רעדיוו ייז זיא 1777 ןיא

 להוש עגיטציא יד ןרעדנַאװאוצנייא טרָאד

 רעד -- .1800 ןיא ןערָאװעג טיובעג זיא

 זיב ךָאנ טרָאד זיא םזיטַאנַאפ רעכילטסירק

 .טלעצרַאוװעגנייא קרַאמש גָאט ןעגיטניוה םעד

 וזַא) ןעכריק עגיטרָאד יד ןופ ענייא ןיא

 -רעמנוא סָאד ךיז טניפעג (ייז ןעגָאו

 סוזעי ןופ ךַאלעדניװ יד ,םירמ ןֹופ דיילק
 רעד ןנחוי ןעכלעוו ףיוא ךוט סָאד ןוא

 םִא .ןערָאװעג טעטכירעגניה זיא לבממ רעד

 ןעט10 ןופ) רהָאי 7 עלַא ןערעוו םיצפח יד

 םרוהט-נעכריק םעד ןופ (ולוי ןעט12 ן'יב

 טָאה 817 רהָאי ןיא -- .ןעויוועג רעטנורַא

 עדָאמ וד טפַאשעגבָא דָאניס רעכילטסירק ַא ָאד

 ןיא טייהרעטעקַאנ ןעכַאנָאמ יד ןעסיימש ןופ
 ,רעניואוונייא עלַא ןופ טראוונעגעג רעד

 1668 יאמ ןעט9 ןיא ךיוא זיא ָאד --
 ןעשיווצ ןערָאוועג ןעסָאלשעג םולש רעד

 ןעמ18 ןיא ;ךיירקנארפ ןוא ןעינאפש

 םולש רעד 1748 רהָאי ןופ רעבָאטקָא

 נַאללָאה ,דנַאלגנע ,ךיירטסע ןעשיווצ

 ,ךיירקנַארפ ןוא דצ ןייא ןופ ןעינידרַאס ןוא

 ןרעדנַא ןופ קילבוּפעריַאונעג ןוא ןעינַאּפש

 .דצ

 ==אזופולצ .ה ל) ,לַאַא
 טרָאס ַא (.טעקַאנ ,טַאלג --בלצ ןופ .חבלצ

 .גומרָאפ-נעגנַאלש ;גנַאל ןוא לָאמש ,שופ

 מָאה רע לייוו ןעסע וצ ןעטָאברעפ ןעדיא םעד

 .(9 א"ו ארקיו) ןעּפוש ענייק

 'ר זַא טלהעצרעד טרעוו (א"ל הרז הדובע)
 טגיילעג גנוטַאג ֹוד טָא ןופ םענייא טָאה ישֲא

 טקרעמעב ןוא ןנוז רעד ןופ טכיל םעד ןעגעג
 ויז מכַאמ רע ןוא ןעפוש עקניניילק ץנַאג

 .ןֶעסֶע םוצ רתומ םורָאד

 א קיג112,

 יי יי עייטעא

 .עכילדעירפ ןוא רעביור ָאד

 ,טנַאקעב |

 דךומלת ןיא

 . ײָאטכיא ץנרעדָאמ

 וה וה ,ומיא רשיייז יה יי יי יי

 ןעבָאה ןעלַאַא עלַא זַא ןעטּפיוהעב ןעגָאל
 םיוה עגימיולש רעד ןיא ןעפוש עקניניילק

 רָאנ ךיז טזָאל טייקסיורג רעייז .טקעדרעפ

 .ּפָאקסָארקיס ַא ךרוד ןהעז

 גנוטַאג 980 --- .עקניניילק רעבא ןעסָאלּפ

 ןענייז ייז ןעשיווצ .טנַאקעב ןענייז ןעלַאַא

 ןעסקַאװ ויז

 ןיא סָאװ ייז ןופ רעטסערג רעד .רהָאי 8 זיב

 ןעבלַאהטרעדנָא ןעטלַאהעג טָאה

 ךיז .טכיוועג ָאליק 100 ןוא גנַאל רעטעמ

 ןעבווט וד ןופ ויז ןרעדנַאװ ןעצנַאלפוצטרָאפ
 ןעגיול ןוא ןירַא םי ןעשיטנַאלטַא םעד ןיא

 סופ 1000 טפָא ,עטָאלב רעד ןיא רעיוא ערעייז

 ןוא םירטנייא םייב .רעסַאו ןרעטנוא ףעיט

 :ןייק (טרָאד חעז) עװרַאל יד טָאה ןעבעל

 סיוא טהעז 4.לַאַא ןַא ןצ טייקכילנהע

 םייחדנור יד טגעירק .ךילגנעל ןוא גושטַאלּפ

 ןופ םפיוצ רעד טיט רעטומ רעד ןופ

 וו ןזַא טביולג סעלעטָאטסירַא .ןעסקַאװ

 ;טינ ךיז ןערָאָאּפ ויז זַא ,זָאלטכעלשעג ןענייז

 ווו םינ סייוו רע זַא חדוס רעבַא ךיז זיא רע

 א ןעציועב ייז .ךיז ןערהעטרעפ ייז יווַא

 ןוא עכלעוו טפַארקיסנעבעל ערַאברעדנואוו

 . "נעבעל ייז טדיינשרעצ ןעמ ןעוו ןעקרעמ וצ

 ףיז טפרַאװ קימש סעדעי .טייחרעגיד

 ףיוא ןערעה ייז ןעוו רַאגָאז ןוא ,רעדנוזעב

 וו סווא ןיוש ןהעז ןוא ,ןלעּכַאצ וצ ךיו

 ןעו גידנעבעל רעדיוו ייז ןערעוו ,טדיוט

 ןיִא .רֶעסַאװ ןעסייח ןיא ןיירַא ןעמוק ייז

 : ףיוא טָאה רע
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 ןעלּפַאצ ןעבַאמ רעדיוו ייז ןעמ ןעק ןעכָאק
 ּמָאט ןיא ץלַאז לעפעל א ןעטישניירַא טימ

 ןַא טָאה לַאַא רעשירטקעלע רעד --- .ןיירַא

 גונעג קרַאטש זוא סָאװ םָארמש ןעשיוטקעלע
 רע ,לָאמנייא-טימ דרעפ 10 ןענ גרה וצ

 ןוא טכַאװשעגבָא טַאהט ַאזַא ךָאנ רעבַא טרעוו

 ןוא קירוצ טלָאמעד ךיז טהוצ רע .גירעגנוה

 .טייצלהָאמ עשירפ ַא ןעכוז וצ ןיירַא רעסַאװ
 ַא טמענרעפ עירעטַאב עשיגָאלָאיזיפ ןייו

 ןופ טהעטשעב ןוא ,שיולפ ןייז ןופ טפלעה

 -רעד ןיא ןעגייז עכלעוו ןעלוימ רָאָאּפ יוווצ

 -וובנעקור יד ךרוד טלייטעגרעדנַאנַאפ ןעטימ

 סאוו טימרעד זא טעטּפיוהעב ַאטלָאװ ,רענ

 םיילש טימ טקעדעב גידנעטש זיא טיוה ןייז

 ןעשירטקעלע םעד ןופ גנוטיול יד טרעוו

 .טםאפלעיפרעפ לָאמ 80 זיב 20 ןופ םארטש

 -:עק 80 זיב טפָא טכיורג זָאלבימיווש ןווז

 .םרַאד ן'רעביא טגווטש ןוא סיורג רעטעמיט

 ן'כָאנ טונימ 15 טּפאלקעג טָאה ץרעה ןייז

 םָארטשדָאנַאװלַאג ַא טימ ןוא ,ןעדיינשסיוא

 -רעפ ןוא טבעלעב וינ ס'פיוא םהיא ןעמ טָאה

 .ןעטונומ 90 ףיֹוא טםייקגיטעהט יד טרעגנעל

 -ומ 10 טבעלעג טָאה ּפָאק רענעטינשעגבָא רעד

 "היפוצ רעד טימ זא טגאז דלַאבמוה .ןעטונ

 טגיוצ טעמיצירטקעלע רערעסיוא ןופ גנור

 --רע טגָאז--טזייוועב סָאד .לארטיינ ךיז רע

 לעופ זיא טעטיצירטקעלע עכילרעניא ןיוז זא

 -טנע לידָאקָארק רעטסקרַאטש רעד .רעקרַאטש

 ןעמ טָאה םוירָאוקא ןיא .םהיא ראפ טפיול
 ,ןעלַאַא ערעניילק ןעגנילשרעפ ןהעזעג םהיא

 םענייא ןעריקַאטַא וצ גונעג הטומ רעבַא טָאה

 ןעמ .זיא ןיולא רע יװ סיורג יוזא זיא סָאװ

 וד טָא ןופ עגינויא ןענופעג ןיוש טָאה

 -רעפ:בלַאה א טיס ןעגרָאװרעד גנוטַאג

 ַאזַא ןוא  .לעגרָאג ןוא לַאַא םענעגנולש

 רע ןעדייפ ,טדיוט עדייב ייז ןעביילב לַאפ

 רע סע םיוב ןעפירגעגנָא םהיא טָאה

 סעפע קע ןויו טימ ןעטייקגיהעפ וד טָאה

 .ןרעדיילשוצבַא ךיז ןופ ןוא ןעפייוגוצנָא

 ןעוו .טלעק ןופ םהעווקעבנוא ְךֹיז טלהיפ רע

 ןערעוו ןרעסַאװ יד ףיוא טביוה םרוטש רעד
 סעגערב יוד ףיוא ןעלַאַא עלעיפ םעד ךרוד
 ןעפעלש םעלַאווכ יד ןעוו ,ןוא טרעדיילשעג

 ןעכעירק רעסַאװו ןיא ןיירַא קירוצ טינ ויז

 ןעטסבעיליטַא ,רעצעלּפיהאובת יוד וצ יו

 .סעברַא ןוא ןרָאק ,ץייוו ןופ יוד וצ

 ןענייז ,סיורג לָאצ 4 זיב ,ןעלַאַא עניולק --

 "נוא ןַא ךָאנ .גיטכיזוכרוד סלויטנעטסרהעמ

 רעד סָאד ןענופעגסיוא ןעמ טָאה גנוכוזרעט

 קע םעד ווב סניוא ,רעצרעה ויווצ טָאה לַאַא

 ;טרָא ןעכילנהעוועג םעד ףיוא סנויא ןוא

 ןייז טביורט ייז ןופ סעדעי א סָאד ןוא

 ץרעה .עטשרע סָאד ףיוליטולב םענעגווא

 סע םייב ץרעה סָאד ןוא טונומ ַא 60 טגָאלש

 .טונימ ַא 0

 ןוא לַאַא רעד ךוו טריוולַאנַא שימעכ

 ---:טנעצַארּמ

 15, 0 ףָאטשקיטש

 208+6,+96 סטעפ

 207 רעסַאוװ

 1, 2 ץלַאז

 07 ןעלארענומ

 טלַאהניא ןעכייר ןייז בעילוצ--:.צידעמ

 ,ןעסע םוצ טמעט'עב רהעז רע זיא סטעפ ןופ

 רעווש וצ ןיילַא םעד בעילוצ ןיוש רעבָא זוא

 "רַאה רהעז ַא ךיז ךָאנ טזָאל רע .ןעיידרעפ םוצ

 ךיז טלעקיווטנע עכלעוו גנוּפָאמשרעּפ עט

 עבלעוו ךַאנ ,טייהקנַארק עשינַארכ ַא וצ טכייל

 .ןעכרָאנש ןוא ןעסעינ ,ןעדיולטסורב טגלָאפ סע

 סעטלעגערּפעג ןיוז טרעוו לעטימליוה סםלַא

 -רעפ ןעביירנווא םוצ טרידנעמַאקער סמעפ

 םעד ןעביירנויא םוצ ,רעדעילג עטפיימש

 וד ,רָאָאה ןופ ןעלַאפסיוא ןעגעג לעדעש

 םוא ןעביירוצנייא ןירעניוװעג ַא ןופ טיוה

 טולב ןייז .ןעכַאמ וצ רעגנירג טרובעג יד

 לעטימ סלַא טנעיד ןייוו ןעטכיול טימ טשימעג

 ןעְטייצ ַץטלַא יד ןיא .םרַאד ןיא טכיג ןעגעג
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 -נורט ןופ ןענהעוועגבָא רוכוש א ןעמ טגעלפ

 לַאַא םעניילק ַא טָאה ןעמ סָאװ טימַאד ןעק

 סָאװ קנַארטעג םעד ןיא ןעברעטש טזָאלעג

 -רַאו .ןעקנורט טוומעג טָאה רוכיש רעד

 -נירט םוצ לעקע ןַא ןעפַאש וצ םהיא ךילנווש

 .ןעק

 / עכלעוו ברַאפ עטיור ַא ןופ ןעמָאנ ,לאא

 וצ ןעכיורבעג טַארַאוג ןופ רענַאידניא יד

 -ודָארּפ טרעוו יז ,גייצ-לָאוו רעייז ןעבראפ

 תזס+ומ(08 6141112112 עצנַאלּפ רעד ןופ טריצ

 .ןעידנוא ןיא טסקַאװ עכלעוו

 -ןגפסיד רעדָא רענעטלָאּפשעג == םַאלַאַא
 רַאפ ןעמָאנ-טָאּפש רעשיבַארַא טלַא ןַא .טריר

 ענעטלַאּפשעג ַא טַאהעג טָאה סָאװ םעניוא

 ַא טסייה ןַאקילַאק ןביא ךַאנ .ּפיל-רעביוא

 . טרירוגיפסיד ךילרעּפרעק זיא עכלעוו הבקנ
 .רבעה םוצ זנוא טרהיפ עעדיא עזעיד .?ַאמלַא"

 .10 'ל ילשמ ןופ ןניז םעד ךָאנ "המלע"

 ןוא טדָאטש ַא (43100:8) ,גרָאבלַאַא

 דנַאלטוי לעזניא-בלַאה םעד ףיוא ,קרַאמנעד

 טימ ,סיורג ןעלוומז199 = .טָאליקז19009 זיא

 .רעניואוונויא 198,050 ןופ גנורעקלעפעב ַא
 -סלעדנַאה ענעגווא להָאצ עסיורג ַא טציזעב

 ןייװדנַארב ,ןירַאגרַאמ טריצירבַאפ .ןעפוש

 ךיוא טָאה .קַאבַאט ןוא ,לָאװמיוב ,טיריּפש |

 ,ץלַאז : רהיפנייא .ןעיירעיובפיש עדנעטי ידעב
 -רהאי ןעט11 ןיא .ןעזיוא ןוא םואעלָארטעּפ

 עסוורג ַא טלעיּפשעג גרַאבלַאַא םָאה טרעדנוה

 מָאה 1897 ןיא .לעדנַאה-טלעוו םעד ןיא עלָאר

 ןיא טרעדנילּפעג טדָאטש עזעיר זיוטשנעללַאוו

 ..ןעטָארטרעּפ עלעטש

 .ףעלמרעוו-םידעפ טרָאפ ַא ,ערעיט-לָאא
 ןייז ןיא .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא 1880 .בעג

 -ַאפ 'ןעדָאטַאמענ" רעד וצ ןערעהעג עכלעוו

 ּוד ;גנוטַאג ויווצ ןַארַאפ ןענייז עילימ

 .רָאטַאמרָאפער רעגורפווא סלַא טגווצעג

 ןופ טיוה עניד רעד ןיא ךיז ןעדליב עטשרע
 ןוא עטייוצ וד ןוא ,גוסע ןעדנעהעטש גנַאל

 .רענרעקצייוו יד

 -וודעב ,ַאשַאּפ ןימע טעמעהעמ ילַאַא

 ןיא ייקריט רעד ןופ ןַאמסטַאַאטש רעטסדנעט
 ןוא 1815 קעבעב ןיא ןעריובעג .טיוצ ןייז
 .1871 ןעיזַא-ניולק ,ינעקנערק ןיא ןעברָאטשעג
 רע טָאה ןַאמ ןעכולנהעוועג ַא ןופ ןהוו סלַא
 ,ןעמוקעב םוודוטש ןעּפַאנק ַא רעטָאפ ןופ
 טייברַאעגפיורַא סוילפ טימ רעבָא ךיז טָאה

 .םורַאד זיא ןוא רענעק-ךַארּפש רעטוג ַא סלַא
 טלעטשעגנָא רהָאו 18 ןופ רעטלע ןיא
 ןופ ָארווב-סגנוצעזרעבויא רעד ןיא ןערָאװעג
 רעטערקעס סלַא ןענַאד ןופ ןוא ,טשַאּפ דישער
 1888 ןיא .ןעיוו ןיא לוזנָאק ןעשיקריט םוצ
 ,ןעיוו ןיא לוונָאק רעשיקריט ןיוש רע טרעוו
 ,רָאדַאסַאבמַא רעשיקריט סלַא ןָאדנָאל ןיא ןַאד

 זוא לָאמ 8 .רהָאי 4 טבעלעג טָאה רע ואוו
 גידנעטש ךיז ןוא רעיזיוװידנַארג ןעזעוועג רע

 םייב
 רע זיא 1889 ןיא געירק-םירק ןופ םולשבָא
 ןוא .רעטערטרעפ רעשיקריט רעד ןעזעוועג
 -עפנָאק םעד רעביא טרידיזערּפ רע טָאה 1864
 -ונעמור רעד ןופ ךַאמבָא םייב זירַאּפ ןופ ץנער
 ןוא טָאה ןַאטלוס רעד .טייקגוגנעהבַאנוא רעש
 רע לייוו ןעיורטרעפ לעיפ רהעז טַאהעג םהוא
 םעוו ייקריט יד זַא טדערעגנייא םהיא טָאה
 סָאד ןוא טלעוװ עצנַאג יד ןעשרעהעב רָאנ
 -טמווה וד ןייז ךָאנ טעװ לָאּפָאניטנַאטסנָאק
 טָאה ןַאטלוס רעד סלַא .טלעוו רעד ןופ טדָאטש
 ןייז ולַאַא טָאה ַאּפָארוע ןיא עזייר ַא טכַאמעג
 .ןעטערטרעפ עלעטש

 ,ןנַאמסטַאַאמטש רעשיקריט ,ַאשַאּפ ילַאַא

 ןיירַא .ןיוש רע טערט רהָאי ןעט0

 סלַא ןעטייהנעגעלעגנַא עכילטַאַאטש ןיא

 עשיטולָאּפ עכילרעסווא יוד ןוא רעטערקעפ |

 -נוא רעיזיוודדנַארג ןעזעוועג זיא .גנולייטבָא

 יד .ןעלַאַארעטסוילק יד ןיא ןעלַאַאגיסע
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 רעטעּפש .זיזַא לודבַא ןוא דישדעמ לודבַא רעמ

 ןַאד ,ןעיוו ןיא לוזנָאק רעשיקריט רע טרעוו

 ןוא .ַאנרימס רעביא רָאנרעװַאג ךיוא

 טכַאורעטנוא ןעטּפיגע ךיוא טָאה דע .ַאססורב

 ןעועוועג זיא .ןהָאפ רעשיקריט רעד רעטנוא

 ירעבמַאװ סונימרַא ןצ ףךילדניירפ רהעו

 ,טכיזניה רעדעי ןיא ןעפלָאהעג טָאה רע ןעמעוו

 שופ ַא )2102210114(  .?) ךלָאמ-לַאא

 ,לַאַא םעד וצ ךילנהע ץנַאג זוא רעכלעוו

 ייװצ טָאה רע סָאװ דעישרעטנוא םעד טימ
 ןוא ּולַאה םייב סיפ עטשרעדָאפ

 סיוא ןהעז ןעגיוא יד ,ןעדעי ןיא רעגניפ יירד

 .ןיילק רהעז ןענייז ןוא טרעמיקרעפ יװ

 עדנעהעטש ןוא עגיּפמוז יד ןיא ךיז טניפעג רע

 ןוא יויז ןופ לעיפ ָאד ןענעז סע  .ןרעסַאװ

 וצ ןעציזעב סיפ רעיפ יד .קע ןופ טנתהָאנ

 .-ָארַאקחטיוס ןוא ַאישודרָאשזד ,סנַאעלרָא וינ

 גנוגעוועב עגידלעגנעלש ןיא טמיווש רע .ןייל

 טגָאו .שיגרענע טּפָא ןוא רעטנומ ,לַאַא רעד יו
 .םרעווכנעגער ךָאנ ךיז

 "רעפ ןופ ךוז טוווּפש ןוא השבי רעד ףיוא

 צוויו 

 . געט עגינויא טבעל

 -רעפ ןעק רע עכלעוו ןעטייקגיניולק ענעדעיש

 ןעביולג ָאגנָאק ןופ רעגענ יד .ןעגנולש

 -ָאגנָאק םהוא ןעפור יויז .גוטפוג ןיא רע זַא

 .גנַאלש

 (ת1901 עגטעפ-ט8 .ל) רעטומלַאַא

 ןוא רעייא ןייק טגיול סָאוו שיפ גנוטאג ַא

 רהעו .גידנעבעל רעדניק ערהיא טניוועג

 ןעוהט עכלעוו ָאד ןענייז שופ ןעטרָאס גיגעוו

 רעד .ןעמָאנ ןעועוד וו טָאה םורַָאד .סָאד

 עגנַאל טימ ;ךילנהע לַאַא םעד זיא רעּפרעק
 רעד זיב ןהעג עכלעוו ןעסָאלפ-טסורב עלָאמש

 ךיז ןעביוה ןענַאד ןופ ,רעּפרעק ןופ טפלעה

 עדנור טָאה .ןעסָאלפ נעגניר יד ןָא ןיוש

 .ןעלהַארטש סקעז טָאה םיוה-נעמעיק יד ,ןיוצ

 לוימ סטכעלשעג ןייק רהיא ייב ךָאנ טָאה ןעמ

 ,ןיורב-סַאלב ויא ברַאפ-דנורג וד .ןענופעג

 יז .ןעקור םעד ףיוא רעלקנוד זיא עכלעוו

 סיוארָאפ לעּפעק םעד טימ דניק רהיא טניוועג

 שופ ערעדנַא ןאוו טרָא םעד ךרוד

 ענוולק ןופ טבעל .רעייא ערעייז ןעגייל

 ןעכָאק םייב .םרעוו ןוא ןעלעשומ ,ךַאלעשופ

 ןענייו יוז שטָאכ .ןעירג שיילפ רהיא טרעווי

 לעיפ טינ ךָאד ייז ןערעוו ןעסע םוצ טוג
 -לַאַא" ךיוא רהיא ןעפור עכנַאמ ןעסעגעג

 ".עוועמ

 א ,("סַאװקילַאַא" ךיוא) ,פוַארלַאא
 וו טיוה עטַאלג ַא טימ שיפ-לעש טרַאס

  ןעגישטאלפ ,ּפָאק ןעטיורב א טָאה .לַאַא רעד
 -רעילָאק-רָאמראמ עניורב-לעג א ןוא רעּפרעק
 ןוא גנַאל .מיטנעס 60 ויב טפקַאו .טיוה עט
 טזייּפש .רעייא 120,000 זיב לָאמטּפָא טגייל

 ענעגווא ןופ ךיוא יוװ ,סעבַאשז ,שיפ ןופ ךיז
 ןוא ןעכייט יד ןיא ךיז ןעניפעג --- .רעדניק
 .ןעיזַא לעטימ ןוא ַאּפָארוע-לעטימ ןופ םימי
 ןעבָאה עזעיד ןופ .ןעסע םוצ קאמשעג ןענויז

 ןיא טנאקעב ,ןַארט-רעבעלדנעּפַאװק םעד רימ

 ןעמָאנ םעד רעטנוא ךיוא ןעקעהטָאּפא יד
-12646 4060118 :016 
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 יוסילפ עשיגלעב ןוא עשידנעלָאה ;םַאַא

 ןיא ,158 םַאדרעטסמַא ןיא .סָאָאמ סטייק

 .סרעטיל 801 לעסירב ןיא ןוא 142 ןעּפרעװטנַא

 .סטנויּפ עשולגנע 288 ==

 רעדנעליופ רעטדיוט ,(הלבנ .רבעה) סֵאַא

 .רעּפרעק

 מכַאזרוארעפ ןעבָאה תומהחב עדנעליופ עכלעוו

 -רעפ ןיא טרהיפעגנייא סנעטצעל ןעמ טָאה

 ןעגנולייטבָא עכלעזַא טדעטש עסיורג ענעהעיש
 (רעניוב ,לעפ ,רָאָאה יוו) עכילצינ סָאד ואוו -

 סָאד ןוא ןעטנַאקירבַאפ וצ טפיוקרעפ םרעוו

 ןענייז עכלעוו תולבנ .טנערברעפ עכולצינדנוא

 ןערעוו טדיומ ן'ראפ קנארק ןעזעוועג םינ

 ןווּמש סלַא טפיוקרעפ ןוא טכַָאקעגפיוא ךָאנ

 | ,םיריוח ןוא דניה ראפ

 נַאלַאוקַאמַאנ ןוא םולב ַא ,סעָאלבסַאַא

 ןופ ןעדנעגעג ערעדנַא וד ןיא ךיוא טפָא יו

 א ףיוא  גירָאָאה טסקַאו .ַאקירפַאידיז

 ַא ךיז ןופ טלעקיווטנע ,לעגנעטש ןעגירדיג

  ףעכלעוו ךורעג ןעדנעליופ ןעקרַאטש רהעז

 רעיוא ערעייו ןעגעילפ-סוומש וד טקָאלרעפט

 .ןעגוול וצ רָאָאה עגנַאל יד ןעשיווצ

 רעד סיוא לעגיופ-ביור ַא ,רעײנג-סַאא

 -בעה ןיא .("סַאַא" העז) "רעווג" עיליטַאפ

 יד לייו "המחר" (17 ד"י םירבד) ןעשיער

 ר רניק ערהיא וצ תונמחר טגויִצ רעטומ

 רהיא טפור אומג יד (18 א"י ארקיו)

 טרַא רהיא בעילוצ "קרקרש" (1 ג"פ ןילוה)}

 עיוװָאק  ."קערקערש ==קער-קרעשט" ןעיורש
 רעשרָאפ עכנַאמ ןוא "רעיוג-דרע" רהיא טפור

 וד טיוב ."רעייגיּפָאקיסייו" ךיוא

 "עב ןוא ןעטכָאלפעג גולק ,ךַאלעגייװצ סיוא

 ןוא ,ןעזלעפ ,רעמיוב ףיוא ;טסימ טימ טבעלק
 םייוו ךיז ןעניפעג עכלעוו רעזייה ןופ רעכעד

 ןעיבַארַא ןיא לעיפ ןעבעל ויז .טדָאטש ןופ

 סלַא ןערָאװעג טגילייהרעפ לָאמַא ןעטּפי גע

 ןוא .ַאּפָארוע-דיז ןוא ַאניטסעלַאּפ ,ןעטּפיגע

 העז) "טיבַאקענ" ןיטעג רעד ןופ לָאבמיפ

  טסעּפירעדניר ענעדעישרעפ בעילוצ

 . טסענ

 -קעפסער טנייה ךָאנ טרָאד טרעוו ןוא (טרָאד

 -עג יוד .גנַאגרעטנוא ןופ טצישעג ןוא טריט

 .רעלדָא םעניילק ַא וצ ךילנהע ויא טלַאמש
 רעד .לַאגע סיוא ןהעז הבקנ וד ןוא רכז רעד

 ,רעדרָאב זיא זלַאה רעד ,לעג-סויוו זוא ָאק
 .סיפ עניורב-לעג ןוא לעגיךילטיור ןעגיוא

 ַא רעביא ,ךיוה רעטעמיטנעס 09 זיב טסקַאװ

 לעגילפ עטיירּפשעגסיוא וד ןוא גנַאל רעטעמ

 972 רעביא ץיפש-וצ-ץיּפש ןופ ךיז ןעטסעמ
 . .רעמעמ

 רעשיגעוורָאנ ,סאערדנא ראוי ,ןעסַאא
 "עטשטפורש ןוא גָאלָאליפ ,טעָאּפ ,רעקינַאטַאב

 זווה וצ טרידוטש ,1818 ןערָאבעג .רעל

 - ןענכייצרעפ ךיז טמהענ ,קינַאטָאב עבעיל טימ
 ןייז ןיא ןייטַאל ןופ ןעצנַאלפ ןופ ןעמענ וד

 רעווש וצ רעבָא סע טניפעג ,ךארפשרעטומ
 י"רעטומ ןייז טדער קלָאפ סעניילק ןייז לייוו

 םרידוטש רע .ןעטקעלַאיד עלעיפ ןיא ךַארּפש

 סולשעב םוצ טמוק ןוא עיגַאלָאליפ םורַאד

 -ַאל ןיא ןעכַאמ וצ גנונכייצרעפ יד רעסעב

 ַא טכבַאמ .ןהעטש טינ ויבַאד רעבָא טביילב .ןיימ
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 (טשטשטע שטר עב

 דנַאל ןייז ןיא ןעטקעלַאיד ןופ ךוברעטרעוו

 טקורד ןוא 2014080188 ןעמָאנ םעד רעטנוא

 רע ,גנורעיגער רעד ןופ ןעטסָאק ףיוא סע

 טנַאלַאמ ןעסיורג ַא סיורַא םעד ןיא טגייצ

 ןעבָאה ןעגָאלָאליפ ערעמעּפש יד ןעכלעוו ןופ

 -ָאלופ ענוומעגלַא רעד ראפ טמעשעג לעיפ

 -עג ךווא רע זוא ךיירגלָאפרע יוזַא ,עיגָאל

 עקרעוו עניוז ןופ ערעדנַא יד טימ ןעזעוו

 ,טכיזנוה רעזעיד ןיא

 -נעלג (261808 0808ט67) געילפ-סאא

 לייוו ןעפורעג יוזַא ,געילפ ענעירג-דלָאג-דנעצ

 טמפוירטשעג זוא .תולבנ ןופ ךיז טרהענרעד יו

 ןעזעוד ןופ עכנַאט ,בוילרעטניה םעד ףיוא

 -נוורב רעדָא ךילטיור זייוולייט ןענייז סַאלק

 ,סיפ עצראווש ןעבָאה ,רעילָאק ןיא ךיל

 יד ,לעגעילפ עלעה-זָאלג ןוא ןעּפוש עכילניורב

 עלעג ַא טפָא ןעגייצ לעגעילפ יוד ןופ ןרעדָא

 ןופ טרעדנוה רעביא ןופ ענייא זיא .רעילָאק

 'רעטעמילימ 6 זוב 8 ןופ טסקַאװ .גנוטַאג ןייא

 ןוא רעפרעק עטדיוט םורַא טבעווש ,סוורג

 םעד ןוא ןעטסבעילמַא רעיא ערהוא טגויל

 ,היח רעטדיוט ַא ןופ ליומ םענעפָא

 .("רעיוגנעבַאר" העז) עהערק-סַאַא

 עילימַאפ ַא (60986) רעפיעק-סַאא

 ימַא ךיז ןעגָאי עכלעוו רעפיעק יד ןעשיווצ
 ןעבָאה .ןעזייּפש עדנעקניטש ךָאנ ןעטסבעיל

 ןערעוו ,הירה שות ןעקרַאטש .רעדנואוו ַא

 שיילפ לעקיטש עדנעקניטש ַא ןופ ןעגיוצעגנָא

 ןעפיול ייז .טייוו רהעז ךיו טניפעג סָאװ

 ךיז ןעזָאל ןוא קשה ןעדליוו ַא פומ וצרעד

 רעיוא ןעגויל ייז ,ןעסיירבָא םינ ןופרעד

 ןעגווז ,שיולפ ןעדנעליוופ םעד ףיוא

 ּמַא סע ןעזַאל ןוא טפַאז םעד ןופרעד

 -עג טינרָאג ןופרעד ןיוש ויא סע ןעוו

 ןייז --ןעצונ ויז ,רַאפ ןעק סָאװ ןעבילב

 דעילג סעדעי ,רעדעילג 11 טָאה רעלהיפ

 .ןעגירָאפ ןופ רעקיד זוא ץיּפש םוצ רעטנהענ

 ייווצ סָאה גנוצ וד ,גינרָאה זיא םיוה יד

 .םעד זיב םהוא ןעקעדעב לעגעילפ יד .ןעּפַאל

 יד ןופ ךיז טדיישרעטנוא רע .ביילרעטניה

 רעיפ ענייז סָאוו טימרעד רעפיעק ערעדנַא

 עגימרָאפלעגוק ןעבָאה סיפ עטשרעדָאפ

 .ןעגנור-כיוב עכילגעוועב 6 טָאה ןוא סעקלופ

 רעצנַאג ןייז .("רעבערג-נעטדיוט7 העו)

 סירמוא ןיא ןוא ךַאלּפ לעסיבַא זיא רעּפרעק

 ווא ּפָאק רעד .ייא ןַא ןופ םרָאפ יד רע סָאה

 -וסַאלק עשיגָאלָאַָאז רעד ןיא .טציפשעגוצ

 עטכַא יד רעפיעקיסַאַא רעד זיא עיצַאקיפ

 םיול .גנונדרָא עטשרע רעד ןיא עילימַאפ

 מפרַאדעג ךילטנעגויא רע טָאה לעגילפ ענייז

 רעגידלַאװעג ןייז רָאנ ,רעהילפ רעטוג ַא ןייז

 םהיא טלַאה ןעויימש עדנעקניטש וצ קשה

 ךיז טניפעג רע .דרע רעד ףיוא גידנעטש
 עבלעזיד ןיאי--- .ןעלייט-טלעוו עלַא ןיא טעמכ

 .גנוטַאג ויווצ ךָאנ ןַארַאפ ןענייז עילימַאפ

 .עטריטקנוּפ רעיפ ַא ןוא עגיזלַאה-טיור ַא

 ןוא ץלַאהנעכיוא ךיוא ןיוש ןעסערפ עועיד

 .זָארג עשירפ

 .(ןעבָאר-קלָאק" העז) בָאר-סַאַא

 ףעשיזענַאּפַאי רעדנעטיידעב ,8זוׁש יקָאַא

 ןוא .1844 ושַאשט ןיא .בעג ןַאמסטַאַאטש

 ןוא ץנעדורּפסירוי דנַאלשטייד ןיא טרידוטש

 רעירָאק ןייז ןָא טביוה ,טפַאשנעסיוװיסטַאַאמש

 לוזנָאק ןעשיזעגנַאּבַאי םוצ רעטערקעפ סלַא

 רעד טסבלעז רע טרעוו 1974 ןיא ,ןילרעב ןיא

 טדָאטש רעבלעזרעד ןיא ןַאּפאי ןופ לוונָאק

 עסענַאראב רעד טימ טרָאד ךיז טארייהרעפ ןוא

 טרעוו רעטעפש רהָאו רָאָאּפ א .ןעדַאהר ןַאפ
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 רעיא רשי א שיש

 ןעביוהרע גינעק ןופ ןוא ןעפורעג םייהַא רע

 -קַאמ ןויז רַאפ ןיירַא סַאלקילעדַא םעד ןיא
 טָאה רע עכלעוו טימ 'יטַאמָאלּפיד עשיט

 יד ןעשיווצ ענויא סלַא טרהיפעגניירַא ןַאּפַאי
 רע יו םעדכַָאנ .עטכעמיטלעוו עשיּפָארוע

 סלַא טווצ עצרוק ַא ןַאּפָאו ןיא טנעיד

 דַאּפַאו רע טרעוו ןרענוא ןופ רעטסינומ

 ןַאד ,ןָאדנָאל ןיא רָאדַאסַאבמַא רעשיזענ
 רַאפ  .ןעיוו ןוא ,לעסירב ,וירַאּפ ןיא

 גינעוו רהעז ַאּפָארוע ןיא ןעמ טָאה םהיא

 רעד רעבויא טָאה רע ,ןַאּפַאי ןעגעוו טסואוועג
 טינ וַא טקאפ םעד טכַאמעג טנַאקעב טלעוו

 סע זַא ,רקפה ןענעז רעקלעפ עשיטַאוזַא עלַא

 סָאװ קלָאפ שיטַאווַא ןויא ןעבילבעג ךָאנ זיא

 סופורטיפַא סלַא ןערעוו טכַארטעב טפנרע זומ

 עשיטַאווַא ערעכַאװש ערעדנַא יד רעביא

 .רעקלעפ

 רעשינאמרעג רעטלא רעד ןיא) רּאַא

 ךַאנ טצעזרעביא רעהטול ,,רעלדַא == (ךארּפש
 ןעט17 ןיא .רעלדַא-שיפ טצעי ,רַאַאשיפ -- רשג

 -סקלָאפ רעד סווא "רַאַא" זיא טרעדנוהרהאו

 -עלפ עהמעג זיב .ןעברָאטשעגבָא ןיוש ךארּפש
 -וןרבעג רַאַא טרָאװ סָאד ןעטעָאּפ יד ךָאנ ןעג

 -עג רָאנ (רעלדַא) עטלעגנוירעגנווא טימ ןעכ

 -לצטימ ואוו .רעלדא זיולב ןיוש טָאה עהט

 -ַאפ) טדערעג טנייה ךָאנ טרעוו שטיידידָאה

 ראפ "רַאַא, טרָאװ סָאד ךיוא טרעוו (ןרעמ

 .טכיורבעג רעלדא

 ,ץויװש רעד ןיא ךייט רעטסערג ,רַאֵא
 ַא קעדנַאה ןיא טכַאמ ,סוורג ןעליימ 0

 ַא טימ ,ךיוה סופ 180 ןופ לַאפ-רעפַאװ

 ןָא ךיז טביוה .םָארטש ןערָאלק םענהעש

 יד ךרוד טהעג ;ןרעב ויב לעזמורג רעד ןיא

 טמוק ףיול ןייז ןיא .ןוהט םעד ןיא עזנעירב

 ,ןרעב טדעטש יד טימ גנורהירעב ןיא רע

 ,ןַאגרַאַא ,ןעטלָא ,גרָאברַאַא ,ןרוהטָאלָאס ,ןוהט

 ןייהר ןיא ןיירַא ךילדנע טלַאפ רע .גורב ןוא

 .טסוהַאװ ויב

 סלַא טניואוו

 .ןעדלוג 800 סלַא

 (ס. 4218, (. תזשסמס) 88

 ןעטַאַאטש 29 וד ןופ רעטנהעצסכעו רעד

 ;קילבוּפער עשירַאצייווש יד ןעדליב עכלעוו
 / ןעדוי יד ןעכלעוו ןיא טַאַאטש רעטשרע רעד
 -רעגריב ןעמוקעב ןעבָאה ץייווש רעד ןופ

 .םומ ,סיורג ןעליימ ןב 28. ויא רע .טכער

 .רעניואוונויא 906,579 ןופ גנורעקלעפעב ַא
 טלייטעג זיא .ןעדוי 6100 ךרעב רעטנורעד
 טריטנעוערפער זיא ןוא ןעקריצעב 11 ןיא

 10 ףךרוד טנעמַאלראּפ ןעשיראציוווש ןיא

 -טכורפ רהעז א טָאה -- .ןעטנַאטנעזערּפער

 םהיא ןופ לייט רעטירד א .ןעדָאב ןעראב

 עדנעטיודעב טָאה .ווברעקַא טימ ןעמונרעפ זוא

 -וומטש טריטרָאּפסקע ןוא ןעקירבַאפ ץלַאז

 / ,לַאירעטַאמדווב םלַא קלַאקלעשומ ןופ רענ

 ןוא ןַאמרעהט ןופ ןעלעווק לעבעווש ערהיא
 ,םרָאװ דַארג 40 זיב 98 ןופ ןענייז ךַאנזנוש

 ןעט17 ןוא --- .טכוזעב טוג רהעז ןענייז ןוא
 -עג טרָאד ןעדוי יד ןעבָאה טרעדנוה-רהָאו

 םינ ןעבָאה ,"ןעדוא-צוש"

 ןווא רעטנוא טסירק ַא טימ ןענוואוו טרָאטעג

 ןעציזעב םינ ןוא ,דנַאל ןעפיוק טינ ,ךַאד
 רעייז .ןעמָאנ םענגייא ןַא ףיוא טפעשעג ַא

 רלעג סערעווש טומ טזומעג טָאה טכערניואוו

 1760 ןיא .רהָאי 16 עלַא ןערעװ טעיינעב

 ןצ טםינ ןעטכילפרעפ טזומעג ףיז יוז ןעבָאה

 ןעדוי עמרָא ןעביולרע וצ טינ ,רעדניק ןעבָאה

 טעוו סָאוו הלכ עדעי סָאד ןוא ,ןעטארייה וצ

 טדָאטש ערעדנַא ןַא ןופ ןערעוו טכַארבעגנוירַא

 רעגינעוו טינ ןופ ןדנ ַא ןעגנערב ךיז טומ וומ

 עשיזיוצנַארּפ רעד טימ

 ןעגנַאפעגנָא ךיז ָאד ךיוא טָאה ןָאיצולַאוװער

 ןעבָאה 1802 ןוא .ןעדוי רַאפ טכיל ןעגיוצ

 -ריב עגידנעטשלָאפ ןעמוקעב ןיוש יז
 ןופ ןעדוי יד ןעבָאה 1010 ןיא .עטכער רעג

 80 םעד טרעייפעג וַאגרַאַא ןָאטנַאק םעד

 -ןעדוי" רעד ןופ םואעליבוו ןעגירהעי

 וד ןָאטנַאק ןעועיד ןיא "?עיצַאּפיצנַאמע

 מייצ רעבלעזרעד וצ פָאד זיא ויבאד יגָאריא
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 ץנַאג ןיא הטמיחש עשידוו יד ךָאנ זיא
 החמש וילעב יד ןוא ןעטָאברעּפ דנַאלרעצייוװש

 ןעגנערב טזומעג החמש עבלעזרעד וצ ןעבָאה

 .דנַאלסיוא ןופ שיוילפ רשכ

 (8810 4 .לה) ףלָאװ-דרַאַא

 ווזַא ,היח רענַאקירּפַא ןַא .ףלָאװידרע =

 -נוא ,סקופ ַא ווו ךילנהע יוזַא ןוא סיורג

 עגנַאל וד טימ סקופ םעד ןופ ךיז טדיישרעט

 / ,סיפ עגירעגנופ-פניפ ןוא ןערעיוא עטעקַאנ

 .*לַאװ ןענייז ךיוב םעד םורַא רָאָאה ענייז

 קרַאק ןופ ךילגעוועב ןֹוא ףיוטש רעבַא גיטרַא

 םעד .קע ןופ עדנע זיב
 גט טאג סיי

2 

 סיווַא טמוק ,גנוטלַאהעב ןיא גָאט ןעצנַאג

 .םיוצ-טכַאנ רַאפ ןעסע ןעכוז וצ גירעגנוה

 טוובעג ,דרע רעד ןיא זיא גנוניואו ןייז

 ןענעק לָאז רע זַא יוזַא עגנעגוצ עגינווא טימ

 "וולטנע .טריקַאטַא טרעוו רע ןעוו ןעפיולטנע

 ןעוו בָא ךיז רע טלעטש רעגעי ןייז רַאפ גידנעפ

 ערַאברעדנואו טימ ןוא טינ םהיא טהעז ןעמ

 -נעזעיר עניוז טומ רע טבָארג טייקגידניוושעג

 םוצ זיא רע .ןעטלַאהעב וצ ךיז בורג ַא לעגענ

 םעד ןופ ןערָאוװעג טעטכַאבָאעב לָאמנעטשרע

 .ויבדַאָאגלעד ןיא דנַאלעלעד רעשרָאפ-רוטַאנ

 ןעמָאנ (44/6 מאא לה) קרַאפ-דרַאא
 -נענייווש וד וצ טרעהעג עכלעוו היח ַא ןופ

 -וסָאלק ןעגָאלָאַאז יד ןופ לָאמַא .עילימַאפ

 -נעזוימַא" יוד רעטנוא ןעזעוועג טריצופ

 עשימָאטַאנַא ןייז בעילוצ רעבַא זיא ,"רעסערפ

 וד סווא ,ןענייוש וד טימ טייקכילנהע

 יוד טגנולש |

 .ענייז .ןערָאװעג ןעכירטשעג רעפערפ-נעזוומַא

 עלַא ןעשיוצ שינכיילג ןייק ןעבָאה ןייצ

 יוזַא ,טייז עדעי ןיא ןיוצ 8 וצ טָאה .תויח

 2 טיי

:2445 
 ר רויב רע

 ערעניילק 9 וצ טימ :;ןעטנוא ןוא ןעביוא

 עלַא .עסיורג יד רעביא טנָארּפ ןיא ןייצ

 ּווז .גיטרַא-רעדניליצ .ןוא דנור ייז ןענעז

 .לעצרואוו-נייצ עכילנהעוועג וד טינ ןעבָאה

 םהיא ןעפור ןערוב יד ,ּפייק רעד ןיא טבעל
 ףלָאװידרַאַא רעד יוװ .ןייווש דרע == גָאה-דרַאַא

 .גָאט ןעצנַאג םעד דרע רעד ןיא ךיוא רע טבעל

 יד ןופ טסענ יד וצ סיורַא רע טהעג טכַאנ ויב

 רענעטלעז טימ ןוא (סעקשַארומ) ןעזוימַא

 -רעפ ןוא ייז רע טסיירעצ טייקגידניוושעג

 -- .טימעּפַא םימ סעקשַארומ

 ּפָאק ןייז ,גנאל םופ 5 ןופ ךרע ןַא זיב טסקַאװ

 קע ןייז ,לָאצ 6 ןערעיוא יד ,לָאצ 11 זיא

 "עגנוא ןוא טמהַאצעג זוא רע ,גנַאל לָאצ 1

 | .ךילרהעפ

 וד ןוא גרעב-זווא ייווצ ,רעשטעלגרַאֿפ

 -רָאפ יד ךרוד ןענייז עכלעוו ןעּפלַא רענרעב

 -עג ,וגוה ןוא טגָאּפ ,ןיסַאגַא ןופ ןעגנוש

 -ַאלָאעג וד ראפ טנאסערעטניא רהעז ןערָאװ

 ןופאד טמוק ןעמָאנ רעד .טפאשנעסיוו עשיג

 טסילפ ווז ןופ רעסאוו ענעצלַאמשעג וד סָאוװ

 טביוה רערעביוא רעד .רַאַא םעד ןיא ןיירַא

 רעטעמַאליק 1022 ןופ ךיוה א טימ ןָא ךיז

 רעד .רעטעמַאליק 7 טימ ךיז טנידנע ןוא

 רעטעמָאליק 89 ןיוש זיא רעבַא רערעטנוא

 עטסעטנאסערעטניא יד ןופ רענייא .ךיוה

 רעשטעלגרַאַא עזעיד ייב טריסַאּפ סָאוװו ןעטקַאפ

 ןעסַאמ-גווטש ןופ סקַאלב עצנַאג סָאװ זיא
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 ויי .ןעיוא עי אויג יאס עו יי עוו

 רעשטעלגנרַאַא

 סָאד ךרוד טרָא-וצ-טרָא ןופ םורא ךיז ןעגָארמ

 סע טפערט גרעב-זייא עזעיד ןופ ןעצלעמש

 רעד ףיוא טלאפ קָאלב רעסיורג א וא רעבָא

 ןופ וווא סָאד רע טציש 'ווזא ,טייז עכַאלפ

 רע ןוא ןעלהַארטשנענוז יד ןעגעג ךיז רעטנוא

 ,לעטש ןויז ףיוא טויצ עגנַאל ַא ראפ טביילב

 -ביא) .ָאד טגייצ דליב סָאד יוװ רעגייטש ַא

 .("רעשטעלג" העז סנעגיר

 -גָאלש רעטסקרַאטש (20ז00 8 טרָאט

 סָאד טרהיפ רעכלעוו ,רעדַא-סלוּפ רעדָא רעדַא

 ץרעה םעד סיוא טולב עטיור-לעה עטרעיוועג

 ןָא ךיז טביוה .רעּפרעק ןופ ןעליוט עלַא ךַאנ

 -רעפ ,קיד רהעז ,לרעמַאק-צרעה ןעקניל םייב
 רעביא ץרעה ןופ רעכעה לעסיבַא ךיז טגיוב

 וצ רעטנורַא טייז עקניל רעד ךַאנ ןעגנול יד

 -רעפ טרָאד .לייזלעבריוו-נעדנעל עטצעל יד

 רעד וצ רעטנורַא רעטייו ְךיִז וז טגייווצ

 ,וצ ןערינ יד וצ ,טייז עקניל ןוא עטכער

 וו טהעג ןערינ יד ןעשיווצ רעטנעצ ןופ ןוא

 םייב ,ןעביוא .סיפ יד וצ רעטנורַא רעטייוו
 ןופ סיורַא ןהעג ץרעה םעד רעביא ,ןעגיוב

 ענויא עכלעוו ןופ ןעגנולייטבָא 8 ַאטרָאַא רעד

 א ,דנַאה עקניל רעד וצ טולב סָאד טרהיפ

 וד ןוא ,ּמָאק םוצ טולב סָאד טרהופ עטייווצ

 םוצ ּפָאק ןופ קירוצ טולב סָאד טרהיפ עטירד

 ײומָאטַאנַא ראפ ,וצ לרעמאק סנעצרעה ןעטכער

 וורד ןיא טלייטעג ַאטרָאַא יד טרעוו ןעקעווצ עש

 ,ַאמרַאַא-טסורב (9 ,ַאטרָאַא-נעגיוב (1 .ןעליימ

 ץרעה ןופ גנאגסיוא םעד ייב .ַאטרַאַא-ךיוב (3

 ןוא לָאצ 8 םורַא רכז םייב ַאטרָאַא יד טלַאה
 ומימ .ןעיניל 10 טימ לָאצ 2 הבקנ רעד ייב

 םגיימש ןעשנעמ ןופ רעטלע עדנעגייטש רעד

 לעמש רעזעיד ווב טנהָאנ .סָאָאמ עזעיד ךיוא



 8 עיזַארקעטרָאַא --- סיטיטרָאַא זש
 "אנשי ירא א א א א לייט דיי טועיי שי טי

 וד עכלעוו ןיא לעטייב 8 יוװ ַאטרָאַא יד טָאה

 ןוא .ךיז ןערימרָאפ טולב ןופ סעלַאװכ

 ,ַאטרָאַא יד

 (1 .ןעגנודניברעפ ערהיא

 רעביא טולב ןופ גנורהיפבַא ןוא גנור

 עלא ןופ טלײטעגבַא

 -היפוצ

 רעד וצ גנורהיפוצ (2 .ּפָאק םעד

 -ניא ןוא ןענַאמ םעד וצ (8 .דנַאה

 וצ (6 ןוא ןערינ יד וצ (4 .דייוועג

 .סיפ יד

 וד דנוק םייב ךיו טלעקיװטנע ביילרעטומ

 .ץרעה סָאד סלַא רעהירפ ַאטרָאַא

 עי עי עי אי עה עי עמ עמ קייט עי עי יי .,עייט שי שיסעשיסשיסעיפשייעייט שיט שי ,עייפ שיט יי עי עי 4
 יט עי שיסט עי יי שי שי יט שיט אשי שיט עי 0 0 יט יש א ירא ראשי נוק טו עושה

 -רָאֵא רעד ןופ גנודניצטנע ,סיטיטרָאא
 "על םייב ןעק ןעמ עכלעוו טייהקנַארק ַא .ַאט

 ךַאנ לייוו .ןעקעדטנע טינ ןעשנעמ ןעגידנעב

 קעד ַא םהיא ייב ןעמ טניפעג טדיוט ןייז

 ממוק סָאד זַא טביולג ןעמ .ַאטרָאַא רעד םורַא

 .ץלַאז ןופ

 -ןרטסנוא ןַא ,ןָאיסערּפמַאק-שטרָאא
 ןופ טפוול ּסָאװ טולב יד ןעמלַאהנויא וצ טנעמ
 ןופ ןעדנופרע ,ןעמָאדבַא רעד וצ ַאטרָאַא רעד

 0 צי טי 2

 "םיול ןענעק וצ קעווצ םעד טומ קרַאמסע .רד

 ןיא ןענָאיצַארעּפָא עגוטיינ ןערהיפסיוא רעט

 "טולב םעד ןרעדנימרעפ ןוצ ןוא ךיוב םעד

 סיורג טימ ווא גנודנופרע עזעיד .טסולרעפ

 ןעשנעט ערעגָאמ ווב טעדנעװעגנַא גלָאפרע

 גלָאפרע םעניילק רהעז .ַא טימ  רעבָא

 ַא ןופ טהעטשעב טַארַאּפַא רעד .עטעפ ייב

 ףיוא טסעפ ןעמעיר ַא טימ טערב ןעטַאלג טרַאה

 רעד ףיוא ןערינשנייא ןצ ןוא ,טיוז ןייא

 עמרַאה ןופ ווא ןעמעיר רעד .רערעדנַא

 םעד ןעטימ ןופ טָאלעפ רעד .קושטוַאק

 ,לעּפָאנ םעד םווא טלעטשעג טרעוו ןעמעיר

 רערעדנַא רעד טימ טסערּפעגנייא טסעפ טרעוו

  .ןעמעיר ןופ טייז

 -קנַארק רעד ןופ ןעמַאנ ,עיזַארקעטרָאַא
 ךרוד טרָא רהיא ןופ זיא ַאטרָאַא יד ןעוו טייה

 .ןערָאװעג טקורעגבַא עסיוטש-טולב עקרַאטש

 טייהקנַארק רעד ןצ גנַאפנָא רעד זיא יז

 .?ַאטזירוענַא"
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 | ?ישיט עי עייה עי עי עה עי עי טייפ עי עי עי שי שי עי עי עי עה עי עי שיט שי עי '
 ט.גתגתאעץשײײ,ײ!3 +,;--.-,---*--..--;-.:.3ִד-,,ג,,,תיתאת;גבבגגסבאא,ץ..,גא.,סל.ל..,,ןאט,..גג,ללא,גאגי,ל.,גל גל ,ן.,,ל.,,ל.,ל..,,,ליי,,,-

 -נעפ ןיא לעטדעטש ַא ,גרובסנערַאא
 םעדנירגעג ,(סטייטס דעטיינוי) ַאינַאװליס

 םענעגייא ןייז ףיוא 1786 ןיא יוועל ןרהַא ןופ

 6 טימ טפיוקעג טָאה רע ןעכלעוו דנורג

 טָאה ןעסַאג יד ןופ ענויא .רעהירפ רהָאי
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 "ווו סלעשטייר"

 טביולג ןעמ

 ןעבעגעג ןעמָאנ ַא רע

 .בייוו ןייז ךָאנ ,(געוו ס'לחר)

 ןיא טדָאמש עטשרע יד זוא גרעבסנערַאַא סָאד !
 םעד טגָארט עכלעוו סטייטס דעטיינוו רעד



 ם ַא

 -בָא :רעגווטש 8 ןןעגידנע ,קעװַא =בָא

 עכלעוו רעטרעוו עלַא -- .ךַאמבָא ,ןעדוונש

 ןענופעג ןוא "יבָא7 טומ ןָא ךיז ןעביוה

 ןהָא רדסכ טכוז ,רדס ןעזעיד ןיא ָאד טינ ךיז
 .""בא"

 ,רעטסעטלע ,רעטָאּפ (.לָאמטע) בָא

 רעדָא רעקראטש ,רעדנורגעב ,רערַאבטכורּפ

 ךיו ןעגינייארעפ ךילדליב .רעפעשעב ראג

 עגוטסיוג סָאד יו ןעבַאטשכוב ייווצ עזעיד

 רעד ווא "הלא .ןעכילרעּפרעק םעד טימ

 בושה ַא ךיז רַאפ זיא ,סעלַא ןופ גנַאפנָא

 .ןערעוו ןעכַָארּפשעגסיוא ןיילַא ןעק רע לייוו

 רע לייוו טינרָאג זיא ןיילַא רעבָא תיב רעד
 רעד .ןערעו ןעכָארּפשעגסיוא טונ ןיילַא ןעק
 טגיניוארעפ ןעוו ןוא ,רעטשרע רעד זיא ?א"

 /"עב רע ,רעטָאפ ַא רע טרעו "ב" םעד טימ

 ןַאד טגנערב תיב רעד ןוא "ב" םעד טעטכורּפ

 "םורפעב רעד זיא "בָא" זַא .רעדניק =םינב

 ןופ סיורַא ךיוא ךיז טהעז ּפיצנורּפ רעדנעט

 ==רעטָאפ=--ָאבַא/ םווא ןוא טכורפ-==בַא

 .ךילדנירג דיוא טסייה "בָא" -- ."דלַאװ

 ףךילדנורג==םינשב ךרו המכחב בָא :רעגויטש ַא

 טימַאד .ןערהָאו ןיא שוירפ ןוא הטכח רעד ןוא

 עב "בָא" ןעפורעג טרעוו רערהעל ַא סָאװ |

 -ימסיוג םעד טריטנעזערּפער רע זַא ךיז טזייוו

 ואכז ןב ןנחוו ?ר ףיוא .פיצנירּפ ןעג

 בָא ַא ןעועועג זיא רע זַא טגָאועג טרעוו

 ןוא םכח רעכילדנירג ַא==תורודל בָאו המכחל

 ,תורוד ראפ רערהיפ רעגוטסיוג

 שאר) ןסינ ךָאנ טַאנָאמ רעטפניפ ,בָא

 .טסוגוַא םימ ךיולג טפָא טלַאפ ,(ח"י הנשה

 עשידוי רעד ןוא טַאנָאמ רעטסגיריורמ רעד
 טָאה דומלת רעד סָאד טייוו יווַא ,עטכישעג

 בָא סנבנשמ :ןעגָאז וצ טגוונעג ןענופעג ךיז

 ןופ טירטנויא םעד טימ =החמשב ןיטעממ

 רעמָאט .תוחמש וד ןעמ טרענוולקרעפ בָא

 לָאז ןעדוייטינ ַא טימ סעצָארּפ ַא דוי ַא טָאה

 טימ ן'טפשמ טינ טַאנָאט םעד ןיא ךיז רע

 ַא רַאפ גיד לומ טינ ןיא "בָא" ,לייו םהוא

 טָאנָאמ ןופ געט 0 עטשרע וד ןיא .ןעדוו

 ,ןעסע טינ שיולפ ןייק וליפַא דוי ַא ףרַאד בָא

 ןעטנוינ ןופ עדנע וצ ויב ןערעה קיוומ ןייק

 ךָאד .ךיו טגידנע תונעת רעד ןעוו דנעבָא

 "בָא" ןיא ןערעוו ןעבירשעג געמ םיִאנת

 ונמדקי אמש סראי באב העשתב וליּפַא)

 ךודיש רעד זַא ןעריסַאּפ ןעק סע לויוו (רחא

 עסיורג ףניפ .ןעלַאפ-רעדנַאנַאפ ךרודַאד לָאז

 -ודוו רעד ןוא טריסַאּפ ןעבָאה עלעפרַאפ

 בעילוצ בא ןיא עטכישעג-לַאנַאוצַאנ עש

 טָא ןעמוקעב טָאה טַאנָאטט רעזעיד ןעכלעוו

 ךדומלת רעד ,רעטקַארַאכ ןעגירעיורט םעד

 רעד סיורַא זיא םהיא ןיא 1) ףיוא ייז טלהעצ

 ןופ סיורַא ןענויז סָאװ יד זַא טערקעד

 רעד ןיא ,עשוהיו בלכ ץוחַא ,ןעלָאז םורצמ

 ווז ףיוו ראפרעד ןעברעטשסיוא רבדמ
 9) ;םילגרמ ֹוד ןצ טרעהעגנייא ךיז ןעבָאה

 רצנדכובנ ןופ שדקמה תיב עטשרע סָאד זיא

 תיב עטוווװצ סָאד (8 ;ןערָאװעג בורח

 וד זיא (4 ;טכַאמעג בורח שדקמה
 וד ,טגָאזעג רעסעב ,רעֹדָא טדָאטש

 יוד רעטנוא רתיב טדָאטש רעד ןופ גנוטסעפ

 ןוא ,ןעלַאפעג ַאבכוכ רב ןופ גנוגידייהטרעפ

 ויא רעטעּפש רהָאו ַא ןיא טקנוּפ (8 ךילדנע
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 גנוגעוועב עצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ םילשרו

 .ןערָאװעג םורח ךילצנעג ,ַאבכוכ רב ןופ

 ִג

 'ד

 י :בָא שדח ןופ עיגָאלָאנָארכ עשידוו
 ,םיפלא'ב) ןעברַאטשעג ןהכה ןרהא

 .(םלוע .רבל ב"לקת

 1754 טימ קירוצ טרהעק רפוסה ארזע
 טגוטסעפעב ןוא לבב-תולג סיוא ןעדוי

 (.רצי ויב 439) .םילשורו

 ןעמרוטש ןעמונעג טָאה עשרה סוטיט

 םופלַא 'ג} םילשורי ןופ ןרעיומ יד

 - .(לת"ת

 "נימ ןיא םימואת ןרהא 'ר ןואג רעד

 םשה-שודק לע ןעמוקעגמוא ווָאשמ

 .(1690 ילוי ןעט8--ן"ת)

 :ןעדוי יד טעדמיולרעפ דמושמ רעשידוו

 טרעוו "חבשל ונילע" ןיא זַא גָארּפ ןיא

 טימַאד טגוריולעב םוטנעטסורכ ספָאד

 ."סורו לבה7 טהעטש טרָאד סָאװ

 טפערטעב "קורו" זַא ,זיא זייוועב ןייז

 ןעמָאנ רעד יוו יוזַא 810 להָאצ ןיא
 7 ."ושו7 :

 יד ןעשיװצ ןוא ןערָאװעג ןעלַאפעב

 ןענייז ןעדוי רעגַארּפ יד

 -.םוי 'ר ןעלַאפעג ךיוא זיא םיגורה

 רעס" ןופ רבחמ רעד ,ןַאמּפיל בוט

 .(1999 ילוי ןעטס---ט"נק) "ןוחצנ

 וד ןעלַאפעב ןעקַאזַאק סיקצינלעמכ

 ,גנוטסעפ רעינָאלָאּפ רעד ןיא ןעדוי

 עלעיפ ןענגגרה ,רימָאטישז רעטנוה

 ןושמש 'ר ךיוא ייז ןעשיווצ ןוא ןעדוי

 ולוי ןעט99--ח"ת) רעולָאּפָארטסַא
4). / 

 .בוג .ליהָאמ ,ינַאולַאמס ןיא רעייפ ַא
 80 ןיא רעזייה עשידוי 114 טנערברעפ
 ןעבָאה ןעדוו עגונווא .רעבלעוועג
 .עריולרעפ ןעבעל רעייו  יײבַאד

 .(1907 ילוי רעט15--ז"סרת)

 ז

 'ט
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 עגינייא ,ט'גרה עג ןעדוי גוסיורד 'ה
 ןופ ןעזָאפ ןיא טעדנואוורעפ טרעדנוה

 .ןעטַאדלַאס עטרירעדעפנָאק עשיליוּפ וד

 א טסַאפרעפ קחצי ב'רב בקעי 'ר ןיידה

 ,גָאטרעיורט ןעזעיד רַאפ תהחילפ

 מגָאזעג טרָאד טנייה ךָאנ טרעוו עכלעוו

 ---ן"עת) גָאט ןעזעיד ןופ רהָאי סעדעי
 .(1716 ילוי ןעט4

 א סיורַא טזָאל ןואג רענליוו רעד
 ןעלָאז םידגנתמ וד ?ארוק לוק"

 ןָא ןָא ךיז ןעסילש סָאװ יד ן ףדור
 ולוי ןעט97---א"מקת) "םידיסח" יד

1. 0 

 "וורפ עשידוי ףלעווצ ןוא ןעדוי ףניפ

 "רעפ ןַאיציזיוװקניא רעד ןופ ןענייז ןע

 טרַאװנעגעג רעד ןיא ןערָאװעג טנערב

 ןָאבַאסיל ןיא פיליפ גינעק ןופ

 .(1601 טסוגיוא ןעט4---א"סש)

 ןופ םרח ןיא טגיילעג ַאזָאניּפש ךורב

 ו"טת) סַאדרעטסמַא ןיא הליהק רעד
 .(1656 ילוי ןעטפ7---

 םעד ןעגעג דנַאטשפיואסקלָאפ ַא ןיא

 רעטשרע רעד ןַאושזד גונעק ןעשינַאּפש

 סגעוו ןייא רַאפ ןעלעבער יד ןעבָאה

 טעדנואוורעפ ןוא ןעדוי 980 טגרה עג

 ןעדוי רעדנעזיוט ,טרעדנוה עגינווא

 רעד וצ ןערָאװעג ןעגנואווצעג ןענייז

 ולוי ןעט7--א"נק תורזוג)  .דמש

1).. | 

 -בינרעפ ,םילשורי ןויא טמענ רצנדכובנ

 ןעשידוי םעד ,שדקמה תיב סָאד טעט

 ,וטַארקָאטפירַא ןווז טימ םוטגינעק

 .(ת"לש ,םיפלַא 'ג)

 ןוא ןוא ,םילשורי טרעגַאלעב סוטיט

 ןעשימיור ַא סע טגנולעג גָאט ןעזעיד

 -נענערב ַא ןרעדיײלשוצניירַא טַאדלַאס
 סָאד ,שדקמה-תיב ןוא לעקַאפ-כעּפ ןעד

 ןעמָאלפ ןיא עדייבעג ץעצנָאג וד טָאה



 48 בָא

 'פ

 טגיהטומטנע ןעדוי יד ןוא טצעזרעפ

 ווו ןוא ןעצעזוצטרָאפ ףּפמַאק םעד

 ןעטצעל םעד ןעריולרעפ ךרודַאד ןעבָאה

 ל"תת ,םיפלַא 'ג) .טַאַאטש ןעשידוי
 .(70 טפוגיוא ןעטפ-ה

 יד ןעגעג ףּכמַאקדַאלירָאג רעטצעל רעד

 ןעריולרעפ ןעדוי יד ןופ זיא רעמיור

 --ה צתת םיפלַא 'ג) ןיא ןעגנַאגעג

8). 

 ןעדוי דנעויוט-טרעדנוה-סקעז רעביא

 -ָאװעג ןעבירטעגסיורַא ןעינַאּפש ןופ

 טסוגיוא ןעט2 ב"נר) ןערָאװעג

9. | 

 רעד ןופ ףיוק-דרע םעד ןופ טקַארטנָאק
 "ןווצל ןושאר" עינָאלָאק עשידוי

 .(1889 ולוי ןעטפס---ב"מרת)

 -ַארּפ עשירַאגנוא רעד ןיא םד-תלילע

 רעדרעמ ,ולַאפבוצַאי-סעפעשט ץניוו
 ןוא ןערָאװעג ןענופעגסיוא דניק ןופ

 ג"סרת) טיירפעב ןעדוי עטרעטסערַא יד

 | .(1908 טסוגיוא ןעט2---

 "טרעדנוה רעביא .ךיירקנַארּפ שורג

 ולעב" יד רעטנורַאד ,ןעדוי דנעזוומ |

 .(1906 ילוי ןעטעפ -- ו"ס) תופסתה

 ןופ ןעבעגעגנָא) ,סובמולָאק ףָאטסירק

 (,דוי א ןעזעוועג זיא רע זא עכנַאמ

 ןעפַאה ןעשינַאּפש םעד טזָאלרעּפ

 ןוא דנאל עיינ ןעניפעג וצ ,סָאלּפ

 -לעוו ןיא לייט-טלעוו םעיינ א טניפעג

 םוקמ א ןעניפעג ןעדוי ןענָאילימ ןעב

 .(1409 טסוגיוא ןעטפ---ב"נר) החונמ

 -נַאניפ רעטמהירעב ,אישנ ףסוי ןוד

 ןעמעוו ,סוסקַאנ ןופ גָאצרעה ,ריצ

 טקנעשעג טָאה ןַאטלוס רעשיקריט רעד

 "עב סע לאז רע ,סוסקַאנ לעזנוא יד

 -עג ,ןעטסינָאלַאק עשידוי טימ ןעצעו

 טסוגיוא ןעטפ --- (ט"לש) .ןעברָאטש

9. 

 א7ו
 "עב ןעכילרעזייק ןעשיביירטסע ן'פיוא

 -ירטעגסיורא ןעדוי יד ןערעוו להעפ
 -רעדינ יד ןופ ןוא ,ןעיוו ןופ ןעב
 רענעיוו יד .ץניווָארּפ עשיכיירטסע

 ןיא טלעדנאוורעפ טרעוו להוש עטלַא

 ןעט28 -- (ל"ת) עכריק עשיליוטַאק ַא
 .1670 ילוי

 "וי 86 ןענייז לובלב ןעשלַאּפ ַא ךרוד ב"'

 גיי

 ןערָאװעג טנערברעפ ןילרעב ןיא ןעד
 .1510 טסוגיוא ןעט19 -- (ע"ר)

 ןיא ןעדוי ףיוא ןעמָארגַאּפ עסיורג

 -- (ס"רת) דנַאנַאכָאנ געט 8 ,סעדא

 .1900 טסוגיוא ןעטמ1

 .(ָאטיד) קָאטסילאיב ןיא םָארגָאּפ

 ןוא לעמָאה ,וועשטידרעב ןיא םארגַאּפ

 טע'גרה'עג ןענייז ןעדוי ואוו קסניּפ

 "ווא ןעט14 -- (ה"סרפ) ןערָאװעג

 | .1908 טסוג

 םעד ןָאעלָאּפַאנ ןופ להעפעב ן'פיוא ד"י

 ו"מ

 "רעפ ןופ רעהעטשראפ ןענייז ןעטשרע

 "וקעגנעמאזוצ ךיז תוליהק ענעדעיש

 ןעטייברַאוצסיוא ,זירַאּפ ןיא ןעמ

 יוזַא יו ןעגנונדרַארעּפ ןוא ןעטוטַאטש |
 ןעדוי יד ןופ עגאל יד ןרעסעברעפ וצ

 -ווא ןעט9 -- (ס"קת) ךיירקנארפ ןיא

 / .1800 טסיג

 ןוא םירוחב יד ןעכלעוו ןיא גָאט ַא

 ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןעגעלפ ךעלדיימ

 וצ דנאל ןעגילייה ןופ רענטרעג ןיא

 טימ ,ןעטלאהרעטנוא ךיז ןוא ןעצנַאמ

 ןעביילקוצסיוא ךיז .קעוצ םעד

 .םיכודיש

 סערט דלישטָאר .ד לענַאוול ןָארַאב

 םלא טנעמַאלרַאּפ ןעשילגנע ןיא ןיורַא

 ףמַאק ןעגנַאל ַא ךָאנ ,דוי רעטשרע
 טלָאװעג טינ טָאה רֶע לייוו רַאפרָעד



 ז"מ

 ךאי

 חיי

 -ריפ רעד לואּפ טסבַאּפ ןופ ?העפעב כ"י

 .ןעביולג .ןעכילטסירכ םייב ןערעווש

 ףמַאק ןעזעיד ךרוד זיא העובש יד

 םהיֹא בעילוצ ןערָאװעג טרעדנעעג

 -אלראּפ עשידוי עגיטפניק עלא ראפ

 -- (תח"ירת) .רעדעילגטימ סטנעמ

 ."ח" העז .8 ,ילוי ןעט6

 -נַאק ןופ ָאטעהג עשידוי עצנַאג יד

 -עג בורח זיא רישזלא ןיא ןיטנַאטס

 שינרעטיצדרע ןַא ךרוד ןערָאװ

 .1908 טסוגיוא ןעט19 -- (ח"סרת)

 הפוסא עלַאנַאיצַאנרעטנוא עסיורג ַא

 ,ָאקַארק ןיא םינבר עלעיפ רהעז ןופ

 טימ ,םיתילט ןיא טלעיהעגניוא עלַא)
 -טנעפע ןעבָאה דנעה יד ןיא תורות

 -םולב עלא .זא ןעריואושעג ךיל

 ןערעוו ןעדוי עכלעוו ןיא םילובלב
 יה

 מיול זא ןוא ,שלאפ ןענייז טגידלושעב
 סונעג רעד ויא ןָאיגילער עשידוי יד

 "רעפ גנערטש טולב םרַא עדעי ןופ

 עיצַארטסנָאמעד רעזעיד ןיא  .ןעטָאב

 ןופ םינבר ןעמונעג לייטנַא ןעבָאה

 ,ןראגנוא ,ךיורטסע ,ייקריט ,םירצמ

 ןעט10 -- (ג"סרת) .ןעינעמור ןוא

 .1908 טסוניוא

 ַא ןעמוקעב וימערק ןוא ירָאיפעטנַאמ
 זַא ןאטלוס ןעשיקריט ם'נופ ןאמריפ

 -וי עטריטסערַא יד ןעיירפעב לָאז ןעמ

 טרָאד ןעבָאה עכלעוו ,קשמד ןופ ןעד

 זא עגאלק רעד רעטנוא טעטכאמשעג

 .ֹודכב חלג א טע'גרה'עג ןעבָאה ייז

 העז) .טולב ןייז טימ תוצמ ןעקאב וצ

 | .(םד-תלילע

 -בַא ןעלָאז םיור ןופ ןעדוי יד רעט

 -טסירכ ערעיוז ןופ ןערעוו טלייטעג

 לייט ןערעדנוזעב א ןיא םינכש עביל

 יד ןעזעוועג זיא סָאד .טדָאמש ןופ

 .ןעילַאטיא ןיא ָאהטעג עשידוו עטשרע

 העז .1850 ילוי ןעט90 -- (ג"יש)

 .?ָאהטעג ,

 ןופ ןייטש-לעקניוו םעד ןעגייל םייב

 גרובסטיּפ ןיא "דוד תיב , לוש רעד

 800 ,םרָאפטַאלּפ יד ןעלאפעגנווא זיא

 יד ןיא ןעלאפעגנוורא ןעניוז טסעג
 -ווז ייז ןופ עלעיפ ןוא רעבירג"רעלעק

 (ט"סרת) .ןערָאװעג טעדנואוועג ןענ

 .1909 טסוגיוא ןעט90 ---

 ןיא ןעדוי ףיוא םָארגַאּפ רעסיורג ַא "ִכ

 ןעדוי 800 ךרעב ןעכלעוו ןיא ,סינוט

 (ח"צר) .ןערָאװעג טע'גרה'עג ןענויז

 .1888 ילוי ןעט91 --

 -ומ רעשידוי רעטשרע ,רעפססַא לרַאק

 .ןעברָאטשעג דנאלַאה ןיא רעטסינ

 .1896 -- (ו"צקת)

 טגיטעטשעב גנורעיגער עשיקריט וד א"כ

 "תובוחר , עינַאלַאק רעד ןופ ףיוק םעד

 ןופ ןערָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו

 החונמ, הרבה רעוװָאשראוו רעד

 טסוגיוא ןעט7 -- (ן"רת) ."הלחנו

0. 

 ,ןעילַאטיא ,ַאוטנַאמ ןופ ןעדוו עלַא ב"כ

 ןופ ןעגעמרעפ רעייז ,ןעבירטעגפיורַא

 (ץ"ש) .טביורעגסיוא לעבעפ ןעהיור

 .1680 ילוי ןעט51 ---

 -ניא עשינַאּפש רעד ןופ להעפעב ן'פיוא ד"כ

 ןערָאװעג טנערברעפ ןענייז עיציזיווק

 ןעבָאה ייז לוי ראפרעד ןעדוו 7

 עכילטסירב יד ןעמענָא טלָאװעג טינ

 טסוגיוא ןעט12 -- (ד"מר) .הנומא

4 

 יווַאק יד ןערַאװעג טנערברעפ זיא סע ה"כ



 -=- (ג"סרת) .קרָאוונ ןיא לחוש רענ

 .1908 טסוגיוא ןעמ8

 -לַאהעגבָא ויא ןעלווּפ ,ץליפ ןיא ח"כ

 ןופ גנוציז עטצעל יד ןערָאװעג ןעט

 טָאה סערגנָאק רעועיד .תוצרא 'ד דעו

 ,רהָאו 980 ןופ ךרע ןַא ןעטלַאהעגנָא

 יד ףיוא טקריוועג לעיפ רהעז טָאה רע

 עשימָאנָאקע רעד ןופ גנורעסעברעפ

 עשיליוּפ יד ןופ עגַאל עשילַארָאמ ןוא

 .1769 -- (ב"כקת) .ןעדוי

 טיג ךיורטסע ןופ דנַאנידרעפ רעוייק ם"כ

 ןופ ןעדוי עלא זא להעפעב א סיורַא

 עלעג א ןעגארט ןעלָאז רעדנעל ענייז

 רעדיילקרעביוא ערעייז ףיוא עטאל
 -- (א"יש) .דנאש ןופ ןעכווצ סלא

 .1851 טסוגיוא ןעט1

 -ָאװעג טע'גרה'עג ןעדוי 800 רעביא '7

 ַא ךָאנ .ןעינַאּפש ,ַאקרוימ ןיא ןער
 -עג ןענווז ויז ןופ להָאצ ערעסערג

 -ולטסירכ םעד ןעמענוצנָא ןעגנואווצ

 -ווא ןעט1 -- (א"נק) .ןעביולג ןעכ

 .1891 טסוג

 סערגנַאק ןעטסינויצ רעטפקעז רעד

 -ווא ןעטס8 -- (ג"סרת) .לעזאב ןוא

 .1909 טסוג

 ,ןאדוס ןעכילטסָא ןיא דנאל א ,ָאבא

 -עג ןוא גידלַאװו ויא ,ַאקיטַאב ןופ ךילדיז

 -רעפ יד ןענויז רעניואווניוא ּוד .גיגרעב

 -ַאוקע רעד ןופ םיטבש יד ןעשיווצ רעלטימ

 -עב ווא .רעגענ-ירַאב יד ןוא דנעגעג-לַארָאט

 ךיז םפור רעכלעוו גנילטּפיוה א ןופ טשרעה

 .גינעק

 טָאה ,דנאלנופ ןיא טדָאטש-.בוג ,ָאֹבַא

 -נעפאה א טָאה ,רעניואוונווא 97,000 ךיועב

 דנַאלניפ ןוא קעביל" יד  רַאפ ןָאיצַאטס

 ןיא טהעטש עכלֶעוו ,*טפָאַׁשלֶעזַעג רעפמַאד

 ,דארגָארטעּפ ןוא םלָאהקַאטש טימ גנודניברעפ

 ןוא ןעקירבאפ-רעקוצ ,ןעיירעניּפש-לָאוװ טָאה

 1748 ןיא ויא ָאד -- .ןעיצַאטנַאלּפ קאבַאט
 -סור ןעשיווצ ןערָאוװעג ןעסַאלשעג םולש רעד

 .ןעדעווש עטגיועב יד ןוא ןירעגיז יד דנאל

 -עג ןעטָאברעפ 1780 ןיא ָאד ויא ןעדוי

 -עגרעביא זיא וו סלא .ןרעדנאוואוצנייא ןעוו

 -סראצ , א טָאה ,דנעה עשיסור יד ןיא ןעגנַאג

 טביולרע 1828 יאמ ןעט99 ןופ "זָאקוא יק

 -ידוי עטנעידעגסיוא ןופ גנורעדנאוונייא יד

 ףמַאק ַא .רעדניק ערעייז ןוא ןעטַאדלָאס עש
 טימ ןעטעטירַאטיוא עשידנעלגיפ וד ןעשיווצ

 םעד ךרוד ךיז טָאה טאנעס ןעשיסור םעד

 -ַארבעגסיוא טָאה 1898 ןוא ןוא ןעגנַאפעגנָא

 -ולָאּפ יד ןעכלעוו ,םָארגָאּפ רעטשרע רעד ןעכ

 -רעמנוא ןעדאש ןעפיורג א ךַאנ טָאה ווציל

 יד ןעזעוועג טרָאד זיא ןעצנאג ןיא .טקירד

 .דנעטיידעבנוא רהעז גנורעקלעפעב עשידוו

 רהיא טָאה דנאלניפ ןעוו 1905 ןיא טשרע

 ףךס א ןענייז ןעמוקעב עימָאנָאטיוא ענעגווא

 העז) .ןעפָאלעגנָא טרָאד ןעדוי עטנלָאטרעּפ

 .(דנאלניפ

 ןיא .עדייז ךיוא ,רעטָאפ (שיריפ) ,ָתבֵא

 .ַאבַא ןעפורעג טָאג טרעוו השדח-תירב םעד

 ןעכראירטַאּפ יד ןעבָאה ןעטייצ עטלא יד ןיא

 "ור רעיניסעבַא יד .לעטיט ןעועיד ןעגָארטעג

 ."םולש ובא -- ַאמַאלַאס ָאבַא , ןעכלָאזא ןעפ

 רעסיורג == םר'בַא ,"תובא , וד .שבצ זנוא ויב

 ,וניבָא קחצי ,וניבא םהרבא רעדָא רעטָאפ

 .וו.ז.א

 ַא טָאה םיארומא יד ןופ ןעטייצ יד ןיא

 ח"י תוכרב ןיא ,ָאבַא ןעסייהעג רעטנרעלעג

 ַאבַא היל ורֹמַא ָאבַא אניעב : רענווא טגָאז 9

 . ַאבַא רב ַאבַא אניעב אכה הכיא יבופ

 וחל רמא אבה יכיא יבוט ימנ ַאבא רב ַאבַא

 ךוז ךיא .לאומשד הובָא ַאבַא רב ָאבַא אניעב

 ָאד ןענייז סע :רימ טגָאז ןעמ ןוא ,ָאבַא

 םעד ָאבַא ךוז ךיא :ךיא גָאז ;ס'ָאבַא עלעיפ
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 -ויז סע :ןַאד רימ ןעמ טגָאז ;ַאבַא ןופ ןהוו

 בָאה ךיא זיב ,ס'ָאבַא-רבדָאבַא עלעיפ ָאד ןענ

 .םעד ָאבַא רב ָאבַא ךוז ךיא :טגָאזעג ךילדנע

 טכיורבעג שיבארא ןיא .לאומש ןופ רעמָאפ

 רַאפ ןעמָאנ-רָאפ סלא (אבא טַאטש) ובא ןעמ

 ובַא :רעגייטש א .ןעטייקכילנעזרעּפ עסיורג

 -נארפ ןיא (טרָאד העז) חנג ןבא דילַאװ-לַא

 .ןערָאװעג לזליז א ראג סָאד זיא ןעשיזיוצ

 ןַא טסייה -- עבַא ןַא טסייה חלג ַא לייוו

 .עט'חלג א רעטסיולק א ןופ סעבַא

 רעדורב ַא ,םיאנת יד ןופ רענייא ,ַאבא
 -ורב ןייו טַארייהעג טָאה ,לאילמג ןבר ןופ

 ,וָאלרעדניק ןעברָאטשעג זֹוא ,רעטכָאט ס'רעד

 טָאה יוזַא רעבייוו ייווצ טַאהעג רעבָא טָאה

 .עטייווצ יד ןעזעוועג םבימ לאילמג ןבר

 ,םיארומא יד ןופ רענווא ,אכירַא ַאבא

 רעטנוא טנאקעב ךילנהעוועג "וביא" ןופ ןהוז

 תובתכ ןוא "ה ןירדהנס ךאנ .בר ןעמָאנ םעד

 ,יעמש עילימאפ רעד סיוא רע טמאטש ב"ס

 ןעשיווצניא טבעל .ךלמה דוד וצ רעדורב רעד

 ןופ רעטייבראטימ ןעזעוועג זיא .,7

 רע טרהָאפ ט'םותי'רעפ גנוו .ילבב דומלת-

 רעכלעוו אייח רעטעפ ןייז וצ לארשי ץרא ךָאנ

 טרָאד ,אישנה הדוהי 'ר ויב טנרעלעג ןאד טָאה

 ןוא ןעטייקגיהעפ עניו רע טלעקיווטנע

 םעד טימ .ןעמָאנ ןערעלוּפָאּפ רהעז א טגעירק

 ןערהעל .עזעיגילער ןעצנאלפרעפ וצ שנואוו

 סלא .189 ןיא ןעטרָאד רע טרעדנאוו לבב ןיא

 הלאש א טגערפעג םהיא טָאה ןאמ רעטלא ןא

 טָאה ןרעפטנע טנעקעג טינ טָאה רע עכלעוו

 הירפ-וצ טָאה רע זא ןענַאטשרעּפ םעד ןופ רע

 -וצ םוראד טרהָאפ רע .הבישי ןייז ןעזָאלרעפ

 טרהָאפ רע .ןענרעל וצ רהעמ טרָאד ידכב קיר

 טלָאמעד טרעוו ןוא לבב ךָאנ רעדיוו רעטעּפש

 םידימלת ענייז ןופ להָאצ יד .רעלוּפָאּפ רהעז

 רדא שדוח ןיא ןוא ,1900 ןעזעוועג ןענייז

 יד ןופ ןעמוקנעמאווצ ךיז ןעגעלפ עלא ןעוו

 ךַעַגיִטשָעְג ייז ןָענייז ןָעדנֶעגֶעג ַענעדֶעיִשרעּפ

 -עג זיא סולפניֹוא ןייז .להָאצ ןיא 2000 ייב

  טָאה ןבטרַא גינעק רעד .סיורג רהעז ןעזעוו

 ויא רע ,ןעכייצנערהע עלעיפ ןעבעגעג םהוא

 טגעלפ ןוא רעציועבסטוג רעכייר א ןעזעוועג |

 .םידימלת ענייז ןייז סנרפמ רעטיג עזעיד ןוֿפ

 וצ טייבראעג לעיפ רהעז ךיוא סָאה רע

 -ייה עגיריורט עגידטלָאמעד יד ןעריטרַאפער

 -נווא םוראד טָאה רע ,ןעטייהנעגעלעגנַא סטַאר

 ידכ ,הנותח ראפ ןעביירש םיאנת יד טרהיפעג

 רעסעב ךיז טייצ ןעבָאה ןעלאז םידדצ עדיינ

 -טַאטש לָאז חנותח ןייק זַא יוזא ,ןענעקעב וצ

 ןא ,גנאווצ ןעכלעוו דנעגריא ךרוד ןעדנופ

 ןוא ןתוחמ םייב ןעניואוו טינ לָאז ןתח רעד

 ןעפורעגקירוצ טינ לָאז םג רעטקישעג א וַא

  .ןערעוו

 טָאה ןוא יורפ עוייב א טאהעג טָאה רע

 טדער רע .ךילקילגנוא רהיא טימ טבעלעג

 ןעטלעז ןוא טייקרעטיב א טימ רהיא ןעגעוו

 רעזעיד ןופ .טרָאו טוג א רהיא ןופ רע טָאה

 -כָאמ ןייא ןוא ןהיז 9 טאהעג רע טָאה יורפ

 םוצ ךיז טמענ אייח ןהוז רעטשרע רעד .רעט

 םוצ ,וביא רעטס רעד דנערהעוו םוידוטש

 -נווא עטוג טגייצעג םָאה אייח .יוברעקַא

 ןיוו סָאד ןענופעגסיוא טָאה רע זא  .עלעפ

 ןוהט וצ סעלא טייהניואוועג וד טָאה רעמומ

 טָאה ,ןעגנַאלרעפ ס'רעטָאפ םעד ןופ ריוּפאק

 -עב ןעדעי ,ןרעדניהרעפ וצ יירעקנַאצ יד ,רע

 רעמומ רעד ןעבעגעגרעביא רעטַאפ ןופ לחעפ
 -ַאפ רעד סָאד טַאטלוזער םעד טימ .טרהעקרעפ

 סלַא .טלָאװעג טָאה רע סָאװ טַאהעג טָאה רעט

 -עדנע רעד רעביא.טרעדנואוועג ךיז טָאה ָאבַא'ר

 זיוה ןייז ןיא לָאמַאטימ טָאה רע עכלעוו גנור

 .דוס םעד טגָאזעגסיוא אייח םהֹוא טַאה ןענופעג

 -עג ויא ןוא ,ןהוז א ךָאנ טאהעג טָאה רע
 םהיא ךָאנ טָאה ןעמ .טלא רהָאי 89 ןעברַאמש

 .ןעטַאנַאמ 12 עצנאג טרעיורטעג

 -ניפ ןיא טדָאטש ,רָאבענרַָאיב-ַאבַא

 |} 9,088 זיא .ךייט ןַעַׁשיַנסָאב םייב דנאל
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 ,889 (1910) טימ טרעקלעפעב ,סיורג ליימ

 ןעטקודָארּפ טּפיוה ערהיא ,רעניואוונויא 8

 -וּפ ,רעייא ,זעק ,טסביוא ,עדיירטעג ןענייז
 -ניא עטסניטכיוװ יד זיא ;שיפ ,תומהב ,רעמ

 טריצירבאפ .דנאלניפ ןופ טדָאמש עלעירטסוד

 טָאה ;קאבַאט ,רעדעל ,רעקוצ ,רעיּפַאּפ ךיוא

 .םייל ןוא רָאטַאמ ,ןעזווא ןופ ןענימ

 -ָאנ םעד רעטנוא ךיוא ,אתרמ רב אבא

 וצ טבעל ,טנאקעב ,ימוינמ רב ָאבַא ןעמ

 ןעטריפ ןופ גנאפנָא ןוא ןעטירד ןופ עדנע

 א ןוא ןאמירַָא רעסיורג א .טרעדנוהרהָאו

 -עג גידלוש זיא רע סלא .בוח לעב רעסיורג

 -לעוו עמוס עסיוועג א אתולג שיר םעד ןעזעוו

 רע ויא ,ןעלהָאצ טנעקעג טינ טָאה רע עכ

 טינ םהיא לָאו ןעמ ארומ סיוא ןעּפָאלטנא

 ןעמ טָאה רעטעּפש .(ב"ק תומבי) ןעריטסערא

 .םהיא טָאה אתולג שיר רעד ןוא טפאכעג םהיא

 ךיו טָאה רע יוו רעבא לענש יוזא .טריטסערַא

 רב ָאבא זיא רעטריטסערא רעד זא טסואוורעד

 תבש) .ןעזָאלעגוורפ םהיא רע סָאה אתרמ

 | .(ה"בק

 -ורפא עגינויא ןופ ןעמָאנ ,יעדבַאבא

 ןעשיווצ ךיז ןעניפעג עכלעוו ,םיטבש רענאק

 ויו ןופ עלעיפ .םי ןעטיור ןוא סולינ םעד

 ןעטפיגע-רעביוא זיב .טיורּפשעגסיוא ןענויז

 -העצ -- .ץעוס םעד זיב ייז ןופ עכנאמ ןוא

 "רעפ ,ןעילימאפ 40,000 ךרעב ךיז רעטנוא ןעל

 רעייז ךרוד סנעטצעל רעבא ךיז ןרעניילק

 -לעוו טבש א ,ירַאשיב יד טימ גנורילימוסא

 ןעדיור ייז .טשרעהעב לָאמא ןעבָאה ייז ןעכ

 .ךארּפש ירָאשיב יד רעדָא ַאשודעב יד

 ךארּפש-לאנָאיצַאנ רעייז ייז ןעליוו עדמערפ

 -נַא טימ ךיז ןעליוו ייז ,לייוו ,ןעדייר טינ

 טימ .ןענעקרעד ךארּפש רעזיד ךרוד רעדנַא

 טימ טשימעג שיבַארַא ייז ןעדייר עדמערפ

 -על רעייז ראפ --- .ַארַאברַאב ןופ רעטרעוו

 -עיצ ,לעמעק ייז ןעוועדָאה טלאהפיוא-סנעב

 טיוצנעגער ןיא .דרעפ ענייק רעבָא ףָאש ,ןעג

 .טימ

 א א א 0 יה יה עוו .,עיפ ויי עה עוו עט אימה עי עי עי עי שי .עיט עי עי עי עי. .עייט יה עי עי עי עי עי עי עי עי .עיומ עי עמ עי

 -עב-דליוו יד ףיוא תומהב ערעייז ייז ןעשַאּפ

 -ויצ ענעקורמ יד ןיא ןוא רעדלעפ ענעסקאוו

 ---.ָאריַאק ךָאנ עועיד ייז ןעריטרָאּפסקע ןעט
 -נווא זיא ןָאיצוטיטסנַאק-סגנוריגער רעייז

 -וא ערעיוו עלא טרעילוגער קווש א :ךַאפ

 -וטּפיגע יד ןוא ןעטייהנעגעלעגנא עכילרענ

 ייז ןעגעוו טינ ךיז טרעמיק גנורעיגער עש

 רעד .גיהור ךיז ןעטלאהרעפ ייז יו גנאל יוזא

 -נעזיורכרוד ראפ ןעפאש וצ ךיוא טָאה קייש

 -ַארד) רעזייווגעוו ןוא ,זווּפש ,לעמעק ,עד

 וצ ךילטרַאװטנארעפ זיא קייש רעד .(ןַאמָאנ

 ןעבעל םעד ראפ גנורעיגער רעשיטּפיגע רעד

 ווו .םוטנעגייא רעייז ןוא עדנעויור יד ןופ

 םעד ןיא ,עדנעזייר יד וצ וירט םוראד ןענייז

 -ווו םיטבש עדנעגילנעבענ יד טימ ףמאק

 -אוועב לעמעק ערעיוז ףיוא טעקַאנ ייז ןעמ

 -ווז -- .דרעווש ןוא דליש ,ועיּפש טימ טנעפ

 -עב ,םוהטרענַאדעמַאהַאמ זיא ןָאוגילער רע

 -ןיע ןא ןיא ןעביולג ,רעדניק ערעייז ןעדיינש
 ןהעז טינ רָאט רעטכָאט עטאריוחועפ א .ערה

 .ןַאמ א טָאה יז יוװ גנאל יוזא ןעמַאמ רהיא
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 לאז טלעצעג ןייז רעמיא טהעז םעדייא רעד

 ךיז ןעפור ייז .רעגיווש ןייז ןופ טייוו ןייז

 ראל ,(רעטסייג) "ןעננישוד ןופ רעדניק יד"

 ןוא ,רָאָאה ערעייז גנאל ןעסקאוו ךיז ןעז

 טַאלג ןעלאז ייז ידכב סטעפ טימ ייז ןערעימש
 עטרעילָאק-זנָארב ַא ןעבָאה .ןעגנעהרעטנורַא

 .ןעכַאלעפ יד יוז ךיז ןעדיילק ןוא טיוה
 :ןופ רעטסומ ןעדנעגלָאפ טיג דלאוולעה ןָאפ

 -- :ךארּפש רעייז
 דניוו רעד = םַארעב'ָא"

 רעייפ סָאד := "הענ'ָא"

 ןוז יד = "ןיע'ָאט"
 ןעגַאמ רעד == "קעט'ָא"
 ןעגרָאמ רעד = ?טעיה'ל"

 לעמעק סָאד == "םומַאק'ָא"
 לעגיופ רעד == "יעלעק ָאט"
 .ביול רעד = "ַאדדַאה ָא*

 זַא ייבאד טקרעמעב ץיוװָאקילעז .ג .ּפָארּמ

 גנימַאטשבָא עשיטּפָאק ַא טָאה ךַארּפש עזעיד

 עשיטּפיגע יד ןיא ןעניפעג וצ ןיא עכלעוו

 -וריּפַאּפ ןוא ןעטנעמונָאמ ףיוא ןעפילגָאריה

 יד ראפ לָאמ ןעטשרע םוצ ןענייז ייז .ןעס

 -עלָאּפַאנ ןופ ןערָאװעג טקעדטנע רעעּפָארוע

 .1718 ןיא ןעטּפיגע ךָאנ ןָאיצידעּפסקע סענָא

 תליגמ םוצ שרדמ ןייא ,ןוירוג ָאבַא
 ןיא רהעפעגנוא ןערָאוװעג ןעבירשעג ,רתסא

 .רד ןיא טקורדעגבָא .טרעדנוהרהַאי ןעט7

 1858 גיצפייל ,"שרדמה תיב" ס'קעניללעי

 לַע אתדגאד ירפס ס'רעבָאב המלש ןיא ןוא

 .1880 אנליוו ,רתסא תלגמ

 רעשרעקעהטָאּפַא (409008 סעדַאבַא

 (.ד.ו) ןעגעילפ עשינַאּפש ראפ ןעמַאנ

 יד ייב טַאנָאמ א ןופ ןעמַאנ ,ישזדַאבַא

 .טסוגיוא רהעפעגנוא ןעקריט

 טסילעווָאנ רעשיזיוצנארפ ,.טדע הוָאבַא

 ןוא 1828 זואיד ןיא .בעג ףָאזַאליפ ןוא

 ןוא טרידוטש .1889 זירַאּפ ןיא ןעברָאטשעג

 רעד ןיא סיוא ךיז טנעכייצ רע ואוו זירַאּפ

 ר ר 0 0 סא יש יט שיסט עי שיסט שיט שיט עי שי עי שיט עי עי עייפ עי עי

 רע ואוו ,ןעהטָא ןיא רעטעּפש ןוא עיפַאזָאלופ

 -רעטלַא סדנַאלנעכירג ראפ טרעטסייגעב טרעוו

 -עגרעביא עכייר ןייז .טרַאוװנעגעג ןוא םוט

 -ַארטעגרעבירַא םהיא טָאה עיזַאטנַאפ עטנַאמש

 -ירעטכיד םעד ףיוא עיפָאזַאליפ רעד ןופ ןעג

 עלַא טעמכ ןענייז ןענַאמָאר ענייז .דלעפ ןעש

 בעילוצ ,ןעכַארּפש עדמערפ ןיא טצעזעגרעביא

 זיא רעכלעוו ,ּפיצנירּפ ןעשיגַאלַאיזיפ רעיוז

 -רעטאעהט ענייז .יינ ךָאנ ןעזעוועג טלַאמעד

 'רע ןעסיורג .ַא טַאהעג :ןעבָאה קיטש

 רהעז רעבָא ,ןעצניװַארּפ יד ןיא  גלָאפ

 -ליש עשיבירג עניוז .זירָאּפ ןיא גינעוו

 רעבָא ,שלַאפ שיגָאלַאעברַָא ןענייז ןעגנורעד

 -וורפ-שיזיוצנַארּפ ןיא .שיטסַאטנַאפ רהעז

 לַארענעג טומ רע טהעג געירק ןעשיס

 טנעדנַאּפסערַאק סלא טכאלש ןיא ןָאהַאמ-קאמ

 ךלאב טרעוו ןוא ,"יַאס" גנוטייצ רעד ןופ

 -עפייא טפמעק רע .רָאטקאדער רהיא ךָאנרעד

 -רַאנָאמ יד ןעגעג ,םוטסּפַאּפ םעד טימ גיר

 .רענאקילבוּפער רעטגיסעמעג סלא ןעטסוב

 'ד ןַאיגעל" ןופ טרירָאקעד םעד ךרוד טרעוו

 רעד ןופ דעילגטימ א רעטמעּפש ןוא "?רענָאה

 -סיוא ענייז רַאפ עימעדַאקַא עשיזווצנַארפ

 -ַאנָאקע עשיטילָאּפ רעביא קרעוו עטנעכיוצעג

 -ער עשטייד יד ןופ רע טרעוו 1879 ןיא .עימ

 -וטילָאּפ סלא טריטסערא סאולע ןיא גנוריג

 .ןיורק עשטייד יד ןעגעג רעכערברעפ רעש

 .-כעמ עלארטיונ ןופ גנושימניורא רעד ךרוד !

 להיפעג רעטיב ןייז .טיירפעב רע טרעוו עט

 -ַאװעג ןעסָאגעגסווא זיא דנאלשטייד ןעגעג

 -וא" גנולדנַאהבַא עשיטילַאּפ ןייז ןיא ןער

 ".עטראק-דנאל עיונ סנעסיירּפ רעב

 םייב ןעטפיגע ןיא ףרָאד א ,ריקוָאבַא

 -ובַארַא 900 םיוק טָאה סעכלעוו רעעמלעטימ

 -עב עסיורג א רעבָא טָאה .רעניואוונווא עש

 -כאלש עסיורג ייווצ ךרוד ןעמוקעב . גנוטיוד

 .טלעגיּפשעגבָא טרָאד ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעט

 ןוא ךיירקנארפ ןעשיווצ טיירטש םעד ןיא (1
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 םלא .1108 ןיא ןעטפיגע רעביא דנאלגנע

 ןיא יערב לארימדא-עציוו רעשיזיוצנארפ רעד

 ןוא ןעפישסגעירק 18 טימ ןעמוקעג ןעטרָאד

 -ולגנע רעד םהיא ןיא ןעפיש ערעניילק 4

 18 טימ ןעפָאלעגכָאנ ןָאסלענ לַארימדא רעש

 "נא ןופ להָאצ ערעניולק ַא ןוא ןעפישסגעירק

 יערב .ןעריקַאטַא וצ םחיא ןעפיש טרָאס ערעד

 ךרוד טייז ןייא ןופ ןעציש ןעמונעג ךיז טָאה

 טייז רערעדנא רעד ןופ ןוא ןעירעטַאב דנאל

 9 טימ ויא ןָאסלענ רעבא .ןעפיש ענייז טימ

 ןעשיוצ ןיוירא ןעפישסגעירק ענייז ןופ

 ,טלייטעגרעדנַאנַאפ ויז טָאה ,ןעפיש ס'יערב

 ןוא ןיורא זיא ןָאסלענ זא גידנעניימ יערב

 -בָאנ לעסיבא ףּפמאק ןייז רע טָאה עקטאלק

 יד ןענַאטשרעּפ טָאה ןָאסלענ רעבא ,ןעזָאלעג

 םַאה ןוא ןעצונוצסיוא טווהנעגעלעג

 נהוא 6 ןעפירגעגנָא ןעפיש עשיויוצנארפ יד

 רהוא 10 זיב ןוא ,גאטימ ךָאנ ןעטונימ 0

 עטָאלפ רעשיזיוצנארפ רעצנאג רעד ןופ זיא

 ךַאנ ןעפָאלטנע ןעבעל םעד טימ רָאָאֹּפ ַא םיוק

 ןעקנוזרעפ עלא ןענויז עגירביא יד .ופרָאק

 רעזעיד .ייז םימ ןיילא יערב ןוא ןערָאוװעג

 ןיא ןירעשרעה יד טכאמעג דנאלגנע טָאה געיז

 ןיא (2 .גָאט ןעגיטנייה ויב םי טייז רענעי

 18,000 ןופ יימרא עשיקריט א טָאה 9

 -ָאק רעד רעטנוא טצעזעב ןעטרָאד ךיז ןַאמ

 טָאה טראּפַאנָאב .ַאשַאּפ ַאפַאטסימ ןופ אדנאמ
 1000 טימ ןעמאדלָאס 8000 טקישעגבָא ףיוראד

 -עב גידנעטשלָאפ ןעקריט יד טָאה ןוא דרעפ

 -ווו זיא ריקוָאבא ןופ גנוטסעפ יד ןוא טגעיז
 -יוצנארפ יד ןופ דנעה יד ןיא ןעלאפעג רעד

 -גנע יוד ןעמוקעג ןענייז 1801 ןיא .ןעז

 יד ןעבירטרעפ ןוא ןַאמ 17,000 טימ רעדנעל

 .ןעזיוצנארפ

 ךיילג

 -ךיז ליימ 70 לעטדעטש א ,קסרעזָאבָא

 -עמא-שולגנע וד ואוו ,קסלעגנַאכרַא וצ ךיל

 -יוא ןעט9 ןיא ןעבָאה ןעטאדלָאס רענאקיר

 -עג הנחמ עשטייד א ןעגָאלשעג 1918 טסוג

 -עגוצ ייז ןופ ןוא ןעטסיוװעשלָאב טימ טשימ

 .לאירעטאמ סגעירק לעיפ ןעמונ

 עשיכירג וד ןיא םישדק ישדק ,ןָאטַאבא
 ןופ רבק רעד ךיוא טסייה ןָאטַאבַא .ןעלּפמעט

 ."םוריזָא" טָאג ןעשיטּפוגע -

 -ולגעוועב טרַא ןַא ןופ ןעמָאנ ,סיטַאבַא

 סווא דנעהעטשעב רעיומ-סגנוטסעפ רעכ

  ןעציּפש טימ ןעטינשעג ,רעמיוב ןופ ןעגייווצ

 יוד טימ רעדנַאנַארעביא טגיילעג ,עדנע םייב

 -עג טרעוו .דנייפ ןופ טייז רעד וצ ןעצימש

 -ַאש ןופ גנוגידייטרעפ רעד ראפ טכיורב

 דנייפ ןופ עירטנאפניא יד .ןענהאב ןוא ןעעס

 רעד .ןעמרוטש עצנַאש ַאזַא לָאמנייק ןעק

 ןעק ןענָאנַאק-מיסקַאמ רעדָא ןעסקיב ןופ סוש
 גידנעלאפ ,ןעליוק יד לייוו ןעקריוו טינ ָאד

 יד ייז ןערילרעפ ןעציּפש ןופ עהייר רעד ןיא
 -טנע טָאה סקיב רעד סאוו טפארק עדנעגנירד

 עצנַאש אזא ידכב .ןעסעישסיוא םייב טלעקיוו

 -לָאס ןעדעי טרעוו שינעלייא ןיא ןעכַאמ וצ

 ןוא ןעגייווצ דנעצוד ַא ןעבעגעגטימ טאד

 ןוא ןוהט וצ גיטיונ ןעבָאה ייז סָאװ סעלַא

 -טפָא .ןעליוו ייז ןאוו ןעכוולגוצסווא ייז

 עקנַאלפ רעד ןיא טמוק דנויפ רעד זא ,לָאמ

 ךיוא ןעזומ ןאד ,טעטראוורענוא (ןעטניה ןופ)

 טכאמעג סיטַאבַא םעד ןעבָאה סָאװ עבלעזיד

 סדנויפ םעד טייברא רענעגיוא רעווז ןופ

 -על ַא ךרודא ןעק רענייק .ןעדיול לאזקיש

 הרצ ַאזַא ןיוש טָאה אניכ ןיא .רעגידנעב

 רעמנוא ןעטסירכ יד ןוא ,ןעבירטרעפ ןעטשריופ

 ןעבָאה אקירפַא ןיא ןערוב יד .ןעפַארטעג

 -כעלפנויא עגיקַאצ ןוא טָארד טימ טצונעג סָאד

 ןיא םיטַאבַא רעד יווװ ןפוא םעד ףיוא ןעגנוט

 -נעל עטנַאמרעד יד ןיא ןערָאוװעג טכיורבעג

 | .רעד

 ,קלָאפ שיװַאלס-טלַא ןַא ,ןעטירטָאבָא
 טלעיּפשעג טרעדנוהירהָאי ןעט9 ןיא טָאה סָאװ

 סע .םוטנעטסירכ םעד ןעגעג עלָאר עסיורג ַא

 עכילטסורב יד ,טרעטשרעצ גרובמאה טָאה
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 יע עי יי יי עי יי קי עי עי קי עי עא יא עי עי עס קי עא עס יע יע 0 עי עי, ר, ער ר 2 ר ר יי עי עא

 ר ר ר 0 ר א 0 ראט אט וי יש אש אט א טאש האש שאט סע, א קי קיט קשיא שיש וקיסר ,קיימשיט הי קייט קייט שיישייס יי שיט שי שיט קיסאשייס שיט קיימישיי

 -רעפ ףךילקערש וואלסושטסעמ טשריפ םעד

 ןענייז עכילטסייג ןוא ןערענָאיסימ .טגלָאפ

 -על םעד-טימ סיורא דנעה ערעייז ןופ ןעטלעז

 טרעדנוה-רהָאי ןעצנַאג ַא טבעלעג ןעבָאה .ןעב

 טָאה ךירנייה ןעוו 1110 ןוא זוב גוגנעהבאנוא

 -נעטסורכ םוצ ןהעגוצרעביא ןעגנואווצעג ויז

 ןופ ךעלטשער ךָאנ ךיז ןעניפעג טצעי .םומ

 ןעמ יוו ,גרובנעלקעמ ןוא ןייטשלַאה ןיא ויז

 -רעפ ןעצנַאגניא ךילצריק ייז ןעלעוו טנעכער

 .ןעדניווש

 -יוומ ַא (0106 שינעילַאטיא) יָאבָא

 טלעיּפש סעבלעוו טנעמורטסניא-זָאלב סעשילאק

 -יוו ןעטפיגע ןעמלא ןיא ןיוש .רהָאר א ךרוד

 יד .ןעועוועג ןעטנעמורטסניא עכלעזא ןענ
 -עב ןיוש ויא יָאבָא רעד ןופ םרָאפ עגיטצעי

 -ָאד א טָאה יז .1790 ןיא ןעועוועג טנאק

 -עיפ עכלעוו ןעלייט יירד ןיא  רהָאר:לעּפ

 -מָאק רעד .טענַאירַאלקא יוװ ןעמאזוצ ךיז ןענ

 טָאחה .לעטפניפ ַא טימ ןעוַאטקָא ייווצ זיא סַאּפ

 -עצס רעכוטסַאּפ ייב טקעפע ןעמהענעגנַא ןַא
 סעזעיד ךיוא טרעוו לעגרָא ןעסיורג םעד .ןענ

 -עג טפָא טרעוו ןוא ןעבעגעגייב טנעמורטסניא

 -נעירָא רעדָא ןעיזַאטנַאפ עדליוו ייב טכיורב

 .תומולח עשילַאט

 רעד סיוא ןעיזרעּפ ןיא ךַאש ,ןהַאכ-ַאבַא

 -ַארַא יד ייב .עיגָאלָאהטימ רעשינאדעמָאחַאמ

 "לעַארזַא" ןעמָאנ םעד רעטנוא טנאקעב רעב

 ."דאדרַאב" רעזרעּפ יד ייב ןוא

 םעד סיוא ןעיזרעפ ןיא ךַאש ,ןהַאכ-ָאבַא

 -ניש עילימַאּפ רעד ןופ םָאטש ןעשירַאטרַאט
 םעד ףיוא רעטָאפ ןייז ךָאנ טגלָאפ .ןהַאכ-זיג

 -עוועג דנאל ןייז ןיא ןיא .1908 ןיא ןהָארמ
 -מרַאב ןוא רעגולק ַא סלא טסואוועב ןעז

 -לעוו םינכש עכילטסירק ענייז .רעגיצרעה

 םולשורי ןיא טצעזעב ךיו ןעבָאה עכ

 ליוו טַאהעג ארומ םהיא ראפ  ןעבָאה

 ןעמ .טסַאהעג םוטנעטסירק סָאד טָאה רע

 -שמש רעטסינימ ןיוז ןופ זיא רע זא טביולג

 ןעברָאטשעג ויא .ןערָאוװעג ט'םס'רעפ ןיד-וא

 .1989 ןיא

 -סניילק יד (000108 שיכירג) םולָאבַא

 .דנאלנעכירג ןעטלַא ןופ עבטמ ענרעבליז עט

 ןיורג 80 סלא רהעמ סעפע ןעמלאהעג טָאה

 טכאמעג ןעבָאה םילָאבָא 6 ,טכיוועג (רענרעק)

 .ַאמכַארד ןווא

 העז) גנוכאמגעוו ,גנופאשבא ,ןָאיצולָאבַא

 .("ןעטסינָאיצולָאבַא"

 -ָאושולָאבַא" רעדָא ,ןעטסינָאיצולָאבַא

 אקירעמא ןיא ויטרַאּפ עוויטקַא ןַא ,"סטסינ

 ןופ ןענַאטשעב זיא .טייצ-נעפאלקש רעד ןיא

 טימ רענדייר ןוא רעלעטשטפירש ,ןעּפָארטנַאליפ

 לעדנַאהנעפַאלקש םעד ןעפַאשבָא וצ קעווצ םעד

 -עב עזעיד .ןעטַאַאמש עטגינייארעפ יד ןיא

 (ןעגנולייטבָא) סעשטנַארב טַאהעג טָאה גנוגעוו

 -עמ ,1780 דנאלייאד-דָאהר ,1789 קרָאיונ ןיא

 -ושודריוו ,1790 טָאקיטקענַאק ,1189 דנאליר

 -ַאד ןופ ןוא ,1702 יוריושוד-וונ ,11781 אינ

 -עג טקישעג סיורַא ןערָאטַאטיגַא ןענייז ןענ

 וצ ןעטקירטסיד-ןעפַאלקש עלַא ךָאנ ןערָאװ

 .לעדנַאהנעּפַאאלקש םעד ןעגעג ןעפמעק

 םינ גנַאפנָא םויב טָאה קיטקַאמ רעייז

 -ַאה ייז ,רעטקַארַאכ ןעשיטילָאּפ ןייק טַאהעג
 -רעד-אדנאגָאּפָארּפ טימ טצונעב רעבָא ךיז ןעב

 ןופרעד זיא רוטַארעטיל ןופ םָארטש ַא .טַאהמ

 -עק סמָאט לעקנַא" ןעכלעוו ןופ ןענַאטשטנע

 םעד ויב ךילברעטשנוא ןעבילבעג ויא ?ןיב

 רעשיטקַארּפ רעטשרע רעד  .גָאט ןעגיטנייה

 ַא ,ןַאסיררַאג דיָאלל ןעועוועג ויא רערהיפ

 טָאה רעכלעוו ,סטעסושטַאסַאמ ןיא רעקורד

 וָא סוינישוד יד" רָאמיטלַאב ןיא טריצילבוּפ

 -וורביל יד" ןַאד "ןָאשייּפיסנַאמע לאסרעווינוו

 טנענימָארּפ רהעז זיא ,ןָאטסָאב ןיא "רָאט

 "גנע ןיא ןערהַאפעג ךיוא זיא רע .ןערָאװעג

 עציטש עשילַארָאמ טרָאד ןעניוועג ןצ דנאל
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 -נווא ןעטוג א טבאמעג ךיוא טרָאד טָאה ןוא

 -וצ זוא רע סלא .עבאגפיוא ןווז ראפ קורד

 ןעטָאבעגנָא רענגעג ענייז ןעבָאה ןעמוקעגקיר

 ןעבָאה ויז .ּפָאק ןיוו ראפ ראלָאד 0

 טימ טּפעלשעג ןָאטסָאב ןיא טאהעג ןיוש םהיא

 ןעסַאג יד רעביא ולאה םעד םורא קירטש ַא

 םעד ףיוא ןעפַאלקש יד ןופ גנואיירפעב יד

 ףווא ןעמוקעב יז ךיא לע געוו ןעכילצעזעג

 "} געוו ןעכולצעזעגנוא םעד

 (1001672408 06262112) ,אמַאבא

 סיואכרוד ןעפוש טימ טרעצנַאּפעב גנַאלש ַא

 ןלָאקניל טנעדיזערּפ

 לָארטַאּפ ַא ויא קילג ןויז וצ .ןעטכירנויה םוצ

 .הער ַא .טיירפעב םהיא ןוא ןעמוקעגרעטנוא

 -ַאוועג טנייטשרעפ טדיוט םוצ זיא יָאשזדוװָאל

 גנונערברעפ יד ןעגעג ןעריטסעטָארּפ ראפ ןער

 -קנארפ .ץלָאה עסַאנ ףיוא ףַאלקש ַא ןופ

 .ןייארעפ ַאזַא ןופ טנעדיזערּפ ןעזעוועג זיא ןיל

 ןעגנאפעגנָא גנוגעוועב עועיד טָאה 1800 ןיא

 ןיא ןוא ןָאינוי רעצנַאג רעד רעביא המחלמ ַא

 -ַאגפיוא רעייז ןעגנולעג טשרע ייז זיא 0

 .ןעזעל וצ עב

 ןלָאקניל טנעדיוערּפ .טזעלעגפיוא גנוגעוועב

 טמהירעג .טגידנערעפ טקַא ןעטצעל םעד טָאה

 "גנָאק םוצ ףורסיוא רעשיטעהטַאּפ ןווז זוא

 טמינ םוקעב ךיא ביוא" :טווצ רענעי ןוֿפ סער

 טביירשרעטנוא

 'וד ךיו טָאה םעדכָאנ דלַאב

 .טקַא סגנואיירפעב םעד

 ןופ טייקגיהעפ ערַאברעדנואו א טציועב ןוא

 -עלק ןוא ןעכעורק וצ השבי רעד ףיוא םי

 סעּפע טפיירג יז ןעוו .רעמיוב ףיוא ןרעט

 אמָאבַא

 יו גנוגעוועב עדנעהיצנא רהעז ַא יז טכַאמ ןָא

 -וס ןוא ןערעילָאק ערהיא טימ עקטעקַאק ַא
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 םעד ףיֹוא טפראוו יז .גנוגעוועב רעשירטעמ

 ןעטלעּפָאד ַא ןעשנעמ ןעטריזיליוװיצ-בלַאה

 -וופ רעד .ארומ ןוא עבעיל ןופ ,קורדנייא

 טקעװרע ןעגיוא ערהיא ןופ ץנַאלג רעגירע

 עגידלושנוא ַא ןופ ?היפעג ןעטלעמַאד םעד

 -םיגע ןעטלַא ןיא טבעלעג טָאה -.טסול-ררָאמ

 -ירעמַא-חטיוס ןיא טניוה ךָאנ טבעל ןוא ,ןעט

 .(2 ןוא 1 "גנַאלש-טָאגבַא" העז) אק

 -בַא עטסניילק ןוא עטריפ יד ,םוזַאמָאבַא

 -ויז עכלעוו ערעיט יד ייב ןעגָאמ ןופ גנולייט
 .רעייק-רעדיוו == הרג הלעמ ןענ

 רק

 -טּפיוה עגעזעוועג 1000 זיב ,חעמַאבַא
 == עי יב

 זיי ר

 "העמַאבַא,

 קלָאפ-רעגענ ןעשיאעמַאהַאד םעד ןופ טדָאמש

 -נווא 10,000 ךרעב טָאה .אקירפַא-טסעוװ ןוא

 דנַאװ ַא טימ טמיוצרעפ םורַא זיא ,רעניואוו

 ןערעיוט עגונווא טומ טגרָאזעב ,רענרעד ןופ

 ווו סיוא יז טהעז גידנעווניא .גנַאגנויא ראפ

 ךָאנ עוניל-נהַאב ַא טָאה .ןעטרָאג רעגיטכערּפ ַא

 .וטַאק

 -קע וז טָאה טַאַאטש רעגידנעטשטסבלעז סלַא

 -עג טָאה גינעק רעד ןעוו .1900 זיב טריטסיז
 -ַאהַאד עגירביא יד טימ ןעריגירטניא ןעמונ

 -עק סעד ךיירקנַארפ טָאה ,ןעטַאַאמש עשיעמ
 -טרָאּפ ךָאנ םענעגנַאפעג סלַא טקישרעפ גינ

 -ווצנַארפ סלַא ןעמונעגוצ עמַאהַאד ןוא ַאוָאנ

 העו טקנוּפ סלעדנַאה סלַא .עינַאלַאק עשיז

 .?עמַאהַאד"

 -וקעגנָא טרָאד זיא ןָאיצאזיליוויצ יד זיב

 -וול טימ טיוברעפ ןעזעוועג העמָאבַא ויא ןעמ

 .ךיוה רעטעמ 0 ויב 1 ןעשיווצ רעזייה ענעמ

 -עגסיוא טַאהעג רעזויה ענווז טָאה גינעק רעד

 זיוה ןעדעי ןיא .דנאל ןעצנאג ןרעביא טיירּפש

 טָאה רע רעכלעוו טימ בייוו א טאהעג רע טָאה

 .תעל-תעמ ןייא וצ עהייר רעד ךָאנ טניואוועג

 טימ טכַאוועב ןעוועג ןענייז רעזייה עזעיד

 רעוייה עזעיד ןופ ןעטימ ןיא .ןענירעגעירק

 סע ןעכלעוו ןיא ,לעפמעט א טָאהעג רע טָאה

 וצ ענעגנַאפעג עלא ןערָאװעג טכַארבעג ןענייז

 .גנורעיצ עטסנהעש 'ד .םָאג וצ ןיוז בירקמ

 ףיוא ןעועוועג ויא רעזייה ערעייז ןופ

 לעדעש יד ןעקעטשוצפיורא ןעקַאה ענרעזייא

 -עג ייז ןעבָאה רהָאי עלא .מעק-נעשנעמ ןופ

 עכילשנעמ ןופ בוט םוי ַא ןעכַאמ טזומ

 טַאהעג ענייק ןעבָאה ייז ןעוו ןוא .תונברק

 -לעוו םימ געירק ןיא ןהעג טזומעג ייז ןעבָאה

 ךיוא ןענייז ייז .טזָאלעג ךיז מָאה סע טבש ןעכ

 זעמיובעגצלָאה ַא ןעבָאה ןוא ,רענעודנעגנַאלש

 .טסנעידנעגנַאלש םעד ראפ לעּפמעט

 ןופ רעסַאפרעפ ,ץירטסַא ןָאד ירמ ָאבַא

 -עפטנַאמ ןיא טבעלעג טָאה ,"תואנק תחנמ"

 -ָאליפ ןופ רענגעג רעגירפייא ןַא ,1808 רעיל

 -עג רע טָאה ןיולַא .טפַאשנעסיוװ ןוא עיּפָאז



 סינטנעק עכילכעלפרעביוא ןייא זיולב טַאה

 "עד ךיז טָאה ןוא דומלת ןוא לעביב רעד ןיא

 -ֵנָא ןוולַא ףמַאק םעד חכב טלהיפעג טינ רעביר

 וצ טעדנעוװעג ראפרעד ךיז טָאה .ןערהופוצ

 םרח ַא ןעגנוירב ןעפלעה וצ םחיא ,םינבר עלעיפ

 -וב סלַא שרעדנַא סעפע ןעזעל סָאװ וד ףיוא

 ךָאנ ויא תרדא המלש 'ר .דומלת ןוא לעב

 וצ ןענַאטשעגוצ ךיז-ןעגיילרעביא ןעגנַאל ַא

 סָאװ רענייא רָאנ זַא טלָאוװעג טָאה רע .םהיא

 ןעועל ןעגעמ לָאז רהָאי 80 ןופ רעטלע זיא

 ןיוש רע ויא טלָאמעד ,לייוו ןעכַאז עכילטלעוו

 רע .ןעלייטרוא ןוילַא ןיוש ןעק ןוא ףייר
 ,טפַאשנעסיוו ןוא עיפָאזָאליפ זַא טעטּפיוהעב

 -היפ ,ענערהאפרענוא ןופ דנעה יד ןיא ןעוו

 םיס .געוו ןעדַארג ןופ רעטנורַא ייז ןער
 םירבח טריזינַאגרָא רע טָאה טכיזנַא רעזעיד

 ןוא ןעלוש ןיא םיוורכ ןעפור טזַאלעג .ןוא

 ןופ "םיכובנ הרומ" םעד ןעגעג ,םישרדמ יתב

 םָאה ןעזעל וצ רעכיב עשיניצידעמ .ם"במר

 "נַאהעב דומלת רעד לייוו ,זיולב טביולרע רע

 ("רענַאיַאדעצעבַא , העז) .תואופר ךיוא טלעד

 קלָאפ עדליוו סעדנעבעלידלַאוו ַא ,ָאננָאבַא

 ײַאגנַאבַא"

 ןוא תויח ךָאנ דגַאו ןופ רָאנ טבעל סעכלעוו

 .רעניואוונייא 0

 ויז .ןעבורג ןיא רעדָא רעמיוב ףיוא טניואוו

 רעטעמיטנעס 1860 םיוק ,גיטרַא-גרעווצ ןענייז

 ןא ןופ ּפָאק רעד .ךילסעה ןוא רעגָאמ ,ךיוה

 םוּרַא ,רעטעמיטנעס 17 ךיו טסעמ ר ָאגנַאבָא

 ערעטיש ַא טָאה .רעטעמיטנעס 79 טסורב יד

 .ןיורב-דַאלָאקָאש זיא ברַאפטיוה יד .דרָאָאב

 | ."עווָאגַא" העז

 ןעבעגפיוא ,ןעזָאלבָא סאווטע ,ןָאדנַאבא

 -ַאכ רעטרינַאדנַאבַא ןַא .ןעפרַאוװרעפ רעדָא

 -סיוא ַא ,רעגיניוטכיול ַא :טסייה רעטקַאר

 -- .ג.ד.א ,רעזָאלרעטקַארַאכ .ַא ,רענעסַאלעג

 ןעשילגנע ןיא "?סעצָארּפ-וװָא-טנעמַאנַאדנַאבַא"

 רעד .ןעבעגפיוא סעצָארּפ ַא : טסייה ךובצעזעג

 -הָאצ רעבָא זומ רע .ןוחט סָאד ןעק רעגעלקנָא

 םידדצ עדיוב ןופ ןעטסָאק-סטכירעג יד ןעל
 טכער סָאד .טרינַאדנַאבַא רע סָאװ גָאמ םעד זיב

 ,ויא ןעביוהוצנָא רעדיוו סעצָארּפ ןעבלעזמעד

 מנעמענָאדנַאבַא רעד ןופ עכַאזרוא רעד ןָא

 ןעפ םהיא ,זיא עכַאזרוא יד ביוא .גיגנעהבָא

 י ב וצ עגַאלק ןייז עוייוועב גיפיולרָאפ ןעל

 וצ רעטעּפש ייז טפָאה רע ,ךָאד ,ןעגיטפערק

 תעב ןערהעלקרע יוזא ןַאד רע זומ ,ןעמוקעב

 סָאד רע טרעילרעפ םינ זַא .טרינַאדנַאבַא רע

 .ןעביוהוצנַא רעדיוו סעצַארּפ ןעבלעומעד טכער

 -וולרעפ ץנאג טלָאמעד טסייה סעצַארּפ רעד

 .ןער

 רעבוא טימ ורעּפ ןוא מדָאטש ַא ,יסנַאבַא

 -ליז עגיטכיוו טָאה

 .ןענומ-רעב

 .גנולעטשעב סיוארָאפ ,טנעמענַאבַא

 'רעּפ ןיא טכיורבעג טכיוועג ַא ,םַאבא

 -כַא ןווא טגָארטעב .ןעלרעּפ ןעגעוו םוצ ןעיז

 -ַאק רעשיעּפָארוע רעד סלַא רעגינעו לעט

 | .טַאר

 ןעטנהעצטכַא םעד ןופ ןעמָאנ ,אסאבא

 ."ןַארָאק" ןיא לעטיּפַאק
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 לעקנָא ,בילַאטומ לודבַא ןבא סַאבַא

 -ןעפילַאק רעד ןופ רעדנירג ןוא דעמָאהַאמ ןופ

 רע טָאה סגנַאפנָא ."ןעדעיסַאבַא" עיטסַאניד

 יו ,רעבָא טכַאלעגסיוא דעמַאהַאמ עפענ ןייז

 א ןיא ןערָאװעג טגעיזעב םהיא ןופ זיא רע
 םהיא טימ ךיז רע טָאה ,רידַאב ייב המחלמ

 -ויא ןערָאוװעג ךילדנע זיא ןוא ןעטעבעגרעביא

 טָאה רע .רעגנעהנא עטסעוורט ענייז ןופ רענ

 ןוא ןעגיוצעג ןעמַאזוצ דעמַאהַאמ טימ טלָאמעד

 -עמַאהַאמ סָאד ןעטיירּפשרעפ וצ דלעפ-טכַאלש

 .םוטרענַאד

 טנַאקעב ךיוא ,ןהַאכ-רודַאהַאב-סַאבַא

 -"רעסיורג רעד סַאבַא" ןעמָאנ םעד רעטנוא

 -ודופוס רעד סיוא ,ךַאש רעשיזרעּפ רעטפנופ

 טרילעבער ,1597 ןיא ןעריובעג .עיטסַאנ

 ןוא ,רעדורב ןייז ט'גרה ,רעטָאפ ןייז ןעגעג

 טגעיזעב .79 ןיא ןהָארט םעד טמהענראפ

 ַא טימ ןָאלוג ןוא ןַאיברעזַא ייב ןעקריט יד

 ןייז ןופ יד יווװ סיורג יווא בלַאה ,טכַאמ

 -עטַארעג ןעיזרעּפ טָאה געיז רעועיד אנוש

 .ךָאי ןעשיקריט םעד רעטנוא ןעלַאפ ןופ טעוו

 טינ ּפַאלק ןרעטיב ַאזַא ןעבָאה ןעקריט יד
 םעד ךרוד ןעבָאה ייז .ןעגָארטרעבירַא טנעקעג

 -וצטרָאפ המחלמ יד קשח רעייז ןעריולרעפ

 םעד ךרוד רעבָא ןענייז רעזרעפ יד .ןעצעז

 דלַאב טָאה סַאבַא .ןערָאװעג גיטסול-פמַאק

 ץירבַאט ףיוא עקַאטַא ןַא טרעפילעג ףיורַאד

 ןעמענוצנווא ןעגנולעג םהיא זיא סע ןוא

 עקַאטַא רעזעיד ייב .דַאדגַאב ןוא ץירבַאט

 ןעגעג ןַאמ 80000 טימ טגעיזעג רע טָאה

 סיוא ןעבָאה ןעקריט יד .ןעקריטפ 0

 -ַאטַאט יד טימ טגינייארעפ ךיז טבוז-עכַאר

 .ןעגָאלשעג עזעיד ךיַוא טָאה סַאבַא רעבָא ,ןער

 -ַאלשעג ןעדעירפ זיא 1018 ןיא ךילדנע זיב

 -לוס םעד ןוא םהיא ןעשיווצ ןערָאוװעג ןעפ

 ךיז טָאה םהיא --- .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןַאט

 -נַאה ןעשיעּפָארוע ןערהיפניוא טלָאװעג רהעז

 -עגפיוא םורַאד טָאה רע .דנַאל ןייז ןיא לעד

, 

 "לי

 -ווצנַארפ ןוא רעדנעלָאה ,רעדנעלגנע טרעטנומ

 .ןורבמָאג ןיא ןעקירבַאפ ןערילבַאטע וצ ןע

 לעטימ ןוא ןָאיצקעמַארּפ ןעבעגעג ויז טָאה רע

 ןעבָאה ןעזעגוטרָאּפ יד .ןעביילב וצ טורָאד

 -הַאי טייז דצומרָא לעזניא םעד ןעסעזעב ןַאד

 טייוו יוזא טהילבעג טרָאד ןעבָאה ייז י.ןער

 ןעקריט ןוא רעבַארַא ,רעיזרעּפ ,רעידניא סָאד

 םוצ ןעסַאמ ןיא ןעמוק ןעטרָאד ןעגעלפ

 -וול טלָאװעג טינ סָאד טָאה סָאבַא .טקרַאמ

 טימ טגינייארעפ םוראד ךיו טָאה רע  .ןעד

 םעד עינַאּפמָאק עשידניאיטסוא-שולגנע רעד

 ןעבָאה רעדנעלגנע וד .ןעריקַאטַא וצ לעזניא

 רעד .רעטילימ סָאד רע ןוא ןעפיש ןעבעגעג

 לירּפַא ןעט99 םעד ןפוא ַאזַא ףיוא זיא לעזנוא

 .ןערָאװעג ןעסירעגבָא לַאגוטרָאּפ ןופ 2

 טימ לעזניא ןופ לייט ַא ןעמוקעב טָאה דנַאלגנע

 רענורבמָאג ןופ לָאצירהיפנויא ןופ טפלעה ַא

 רעד רעבָא ךיו טָאה טקַא ןעזעיד טימ .ןעצַאה

 ןיא סַאבַא -- .ןעגָארטעגבָא טרָאד ןופ לעדנַאה

 ןיא גילייארעביא ךיוא ןוא לַאמורב ןעוועג

 ןעלייטרוארעפ טדיוט םוצ טגעלפ .טּפשמ ןייז

 ךיוא טָאה .טכַאדרעפ םעניילק ןעדעי ַא רַאפ

 -עג ןהיו ענייז עלַא דנורג ןעועיד סיוא

 -וילבעג םיוק זיא טדיוט ןייז ךָאנ .ט'גרַה

 ןייז ןעמהענראפ וצ לעקינייא ןייא ןעב

 ןיא 1028 ןיא ןעברָאטשעג ויא רע  .ןהָארמ

 | .ןיוושַאק

 -ַאק 87 ןופ עיטסַאניד ַא ,ןעדיסַאבַא
 ,דַאדגַאב ןיא טרעיגער ןעבָאה עכלעוו ,ןעפול

 "עג ווא וז .1988-180 ןערהָאי יד ןעשיווצ

 רעטעפ ַא ,"סַאבַא" ןופ ןערָאװעג טעדנירג
 | .דעמַאהַאמ ןופ

 עשיכירג רעד ןיא עטקעס א ,ןעניסַאבַא

 "ווא טַאװירּפ ןיא טינ טביולג עכלעוו עכריק

 .טַארייה עיירפ טריציטקַארּפ ןוא ,םוטנעג
 טבָארגעב ,ןפוא ןעוויטימירּפ ַא ףיוא טכעל

 .סענעצס עדנערהירצרעה טימ עטדיוט ערהיא

 יד .תולוק עכיוה טימ ייברעד ןענייוו עלַא
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 םי . :

 ערעייז ןוא ,ךיז ןעסיומש תמ ןופ םיבורק

 לַאו טולב רע'םינּפ יד ךיז ןעצַארקוצ רעבייוו

 טגוולעגנוורא טרעוו רעטדיוט רעד .ןעניר

 -עגמורַא ,םיוב קיטש ןעטליוהענסיוא ַא ןוא

 ןעבָארגעב ןוא ןעגייווצ-נעביורט טימ ןעדנוב

 רעביא ןעוָאל רעטיילגעב יד .דרע רעד ןיא

 ןעביולג םעד ןיא ,גרַאװנעפע רבק םעד ףיוא

 .ןעסע ליוו רעטדיוט רעד זַא

 .ןעטּפיגע ןופ גינעק-עציוו ,8ׁשַאַּפ סַאבַא

 ןוא 1818 סַאשבעה ַאדישזד ןיא ןעריובעג

 טָאה גנוו ץנַאג .ָאריַאק ןיא טעוװעדָאהעגפיוא

 ןוא ,ערעירָאק רעטילימ ןייז ןעגנַאפעגנָא רע

 ןוא רעביא רע טהעג רעטעּפש טיוצ עניילק ַא
 -ענעג סלַא טַאַאטש ןופ עיצַארטסינימדַא רעד

 .ץניוװַארּפ ָאריַאק רעד ןופ רָאטקעּפסניא לַאר

 ןוא קילג סוורג טימ עלעטש יד טעטלַאוורעּפ

 ןוא לעטש רעטסינימ םעד וצ רעבירעד טגויטש

 ףיוא קורדנויא ןעטוג רהעז א טכַאמעג טָאה

 ולַא טעמעהעמ .ןעלוונַאק עשיעּפָארוע יד

 סלא ןהָארט םעד ןעוָאלעגרעביא םהיא טָאה

 סע טָאה םיַארביא רעטעפ ןייז רָאנ ,השורי
 ןויז רַאפ קנַאד סלא .ןעמונעגוצ םהיא ייב

 -עציוו ראפ טכַאמעג םהיא רע טָאה ןעבעגכָאנ

 -רעפ ךיז טָאה םהֹוא .ןעטּפיגע רעביא גינעק
 םיטבש עגימורַא עלַא ןעגינויארעפ וצ טלָאוװ

 גנורעיגער עשיקריט יד .ייקריט רעד טימ

 וא ןעועוועג דשוח םעד בעילוצ םהיא טָאה

 ןייז ראפ ןעצונסיוא םיטבש ענעי ליוװ רע

 טָאה ןוא ,ןהָארט םעד ןעגעירק וצ עיציבמַא

 ןופ טכַאמ יד ןעבעגעג טינ רעבירעד םהיא

 םהיא טיורמ ןעמ זַא גידנעהעז ,רֶע .ץידלי

 -נַאק ַא ןעסָאלשעג סיעכהל ףיוא טָאה ,טינ

 ןעיוב וצ אמריפ רעשילגנע ןַא טימ טקַארט

 םעד זיב ןעירדנַאסקעלַא ןופ עינילינהַאב ַא

 -נַאטסנָאק ןופ שינביולרע רעד ןהָא ,סולינ

 רעבָא ןענייז ןעטייקגיטסיווצ עזעיד .לָאּפָאניט

 ךורבסיוא ןַא ךרוד ןערָאװעג טגידנעעג דלַאב

 .ווקריט יד ןוא דנַאלסור ןעשיווצ המחלמ ןופ

 רעד וצ טכַארבעגוצ ךיולג םהיא טָאה סָאד

 -ריט רעד טָאה רע ןוא ןעקריט יד ןופ טיוו

 לעיפ .ןעטַאדלָאס 125,000 טלעטשעגוצ ויק

 וד .לאירעטַאמיסגעירק ןוא ןעפוש ,דלעג

 טוג רהעז ייקריט רעד טלָאמעד זיא ןהַאב

 ןיא 1824 ילוי ןעט19 ןיא .ןעמוקעג ץונ וצ

 ןייז ףיוא רעטדיוט א ןערָאוװעג ןענופעג רע

 .ןַאװיד

 -סיוא ןעבילדיז םעד ווב עטסיק ַא ,קַאבָא

 -ַאט ךייט ןופ ךילדרַאנ ,םי ןעטיור ןופ גנַאג

 -יילכ ַא .ןעדַא ןופ טסעוו ליימ 190 ,ַארישוד

 םעד ןָאעלַאּפַאנ ןופ טפיוקעגבָא ,עירָאטירעט ענ

 רעקעב-ובא ןופ קנַארפ 90,000 ראפ ןעטירד

 האיצמ ןייק ןיא סָאד זַא גידנעהעז .18257 ןיא

 טלַאמעד .ןעזָאלרעפ סע ןעזיוצנארפ יד ןעבָאה

 רעשיסור רעד טּפַאכעגנוירַא טרָאד ךיז טָאה

 עניילק ַא טימ ווָאנישטַא רידנַאמַאק ןעקַאזָאק

 ןופ ןוא ןעגיטסעפעב ןצ טרָאד ךיז ,יימרַא

 .ןעיניסעבַא ןיא ןעטערטוצנויא סווא טרָאד

 םקישעגסיורַא ךיירקנַארפ טָאה ףיורַאד דלַאב

 ןעמונעג הרבח עצנַאג יד טָאה ןוא עטַאלפ ַא

 טלָאמעד טייז (."ווָאנישטַא" העז) .ןעגנַאפעג

 קָאבָא זַא ןעטכארט ןעמונעג ךיורקנַארפ טָאה

 ןוא ,עיצנַאמטס יוווונ א רַאפ ןייז מוג טלַאװ

 טקנוּפ ןעשיגעטַארטס ַא סלַא ןעטלַאה וצ סע

 ענווא ַאזַא ןיוש טָאה עכלעוו דנַאלגנע ןעגעג

 -סיוא טינ גיפיולרָאפ זיא ןאלּפ רעד .ןעדַא ןיא
 עלייוורעד זיא קָאבָא ןוא ןערָאוװעג טרהיפעג

 .טעטינַארעזוס רעשיזיוצנַארפ רעטנוא

 סע עכלעוו ןופ ץנַאלפ טרַא ןַא ,אקַאבַא

 .קעז ןוא סעקשזָאגַאר ,קירטש טכַאמעג טרעוו

 ענַאנַאב רעד ןופ טיוה רעד וצ ךילנהע וויא

 ןוא ןעידניא ןיא לעיפ טסקאוו .רעטרַאח רָאנ

  ןערָאװעג טכארבעג רעבירַא טרָאד ןופ וויא

 -עג ךיוא יז טרעוו טרָאד .ןעניּפיליפ יד ךָאנ
 -אמ" == שטייד ןיא ,"פמעה ַאלינַאמ" ןעפור

 -ַאוצַאנרעטניא רעד ויא ַאקַאבַא ,"ףנעה ַאלינ



 ֹפ - קסנַאקַאֿבַא 4
 ריישא
 א רו יו א הוי וש רע רע רעש וע סע יש נו אש א רעש יושר יש יש טעקע יטאשייאשייט אשי קייטשייפשייט קייט עייט יסעי שייפ יט יי עיטשייעייט עייפ שיט עי שיש עי שיף עי שי עי שי שייפשיס

 רעד .ןעזיירק עלעיצרעמָאק ןיא ןעמָאנ רעלַאנ

 .ןָאדנָאל זיא םעד ראפ קרַאמ רעטסעב

 ןעטּפיגע ןיא טבש רעצראווש א ,אקַאבא

 הטרופנייוש רעדנעזייר רעד .ןַאדוס ייב

 ויוצ יד ןעשיווצ ןעבעל ."וטמימ" ייז טפור

 ןיא ןעניואוו ."לָאר" ןוא "?ַאַאר" ןעכווט

 'לעוו ןהָא רעכעד עפעיש טימ ךעלזייה-יורטש

 ןעהיצ ןעכַאמ וצ ןהעש ךיז .לעבעמ זיא'ס עכ

 ןוא טדָאטש-סגנוטסעפ א ,קסנַאקאבא

 -וורג םעד רָאטָאיּפ ןופ טעדנירגעג ,ריביס

 ,רעגעו רַאפ עיצנַאטס סלַא 107 ןוא ןעכ

 ןעסקופ ןעסעיש ןעמוקניהא ןעגעלפ עכלעוו

 -נוא .לעדנַאהרעטופ םעד ראפ ןעטרַאמ ןוא

 קסנַאקַאבַא ַא ויא טפאשרעהינערַאצ רעד רעט

 ןופ סלייטנעטסרחעמ ןערָאװעג טרעקלעפעב

 -ַאד זיא להָאצ רעייז .עטקישרעפ-שיטילַאּפ

 ײקסנַאקַאבַא"

 -ייז ןעברַאק ,ןעּפיל ערעייז סיורַא קרַאטש ויז

 -ווא יד ןיא ןָא ךיז ןעגנעה ,סעציילּפ ערע

 רָאנ ןעק סע יוװ ןעגניר לעיפיוזא לעּפעל-נערע

 זיולב ,טעקַאנ ץנַאג םורַא ןעהעג ייז .ןיירַא

 .טקעדרעפ ןעלייט-םהַאש וד

 -נויא יד .ערעלוגער ןייק םינ ןעזעוועג םיר

 סנעטסרהעמ טגיטפעשעב ךיז ןעבָאה רעניואוו

 רעד .תומהב ןעוװועדָאה ןוא יוברעקַא טיט

 ןופ עלעיפ ןוא גרעב טםימ לופ ויא ןעדָאב

 ןעגיבייא ןַא ּפעק ערעייז ףיוא ןעגָארט ייז
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 טעמע עי עי עי יט עה עי יט עי טי ישי עי

 "םילושמ" ןעכייט יד ןעסעילפ טרָאד .וונש

 דרע יד זיא ןעכייט יד םורַא ."טוקליא" ןוא

 -רַאטש רעטנוא טרָאד ןעסקַאוװו ךָאד ,גורעגווטש

 .קַאבַאט ןוא ןעּפּפָאה ,ןענָאלעמ ןעדניוו עק
 -עגסיוא טרָאד ןעניוז ןערוגיפ ענרענייטש

 ,ךיוה רעטעמ ייווצ וצ ןעטסעמ עכלעוו ןעבָארג

 -עגנווא ויז ןיא זיא טייז ןיוא ףיוא ןוא

 -וול טינרַאג ןעק ןעמ סָאװ טפירש ַא טצירק

 -עשלָאב םעד ןענעג ףמַאק םעד ןיא .ןענע
 יאוועג קסנַאקַאבַא זיא 1919 רהָאי ןיא םזיוו

 -וװיטקַא טימ לוט ,טדָאטש עגידנעבעל ַא ןער

 "טעצוװַאקיששט" וד ןופ דצ םעד ףיוא ןעטעט

 ַא :ךילגנורּפשרוא (שיכירג) סוקַאבַא

 -וכרַא רעד ןיא רעטעּפש ,עטַאלּפ טַארדַאוװק

 לויט ןעטשרעביוא םעד ןופ ןעמָאנ א רוטקעט

 א וה

 "סוקַאנא"

 ןעגעלפ דנַאלנעבירג ןעטלַא ןוא .לויז ַא ןופ

 -רעופ ַא ןיא דמַאז ןעטישנָא רעקיטַאמעטַאמ וד
 -וגיפ ןענעכייצ ףיורַאד ןוא ןעקעב ןעגיקע

 -ַאבַא" ןעפורעג ייז ןעבָאה ןעקעב םעד ,ןער

 טָאשטס רעשיסור

 ןענַאטשטנע רעטעּפש זיא ןופרעד ןוא "םוק
 ךיוא טרעוו רעכלעוו ,טָאשטס רעשיסור רעד
 -עיפ ןיא ןוא טכיורבעג ַאנוכ ןוא טניוה ךָאנ
 -סנוא-נעכער סלַא דנאלסור ןופ ןעלוימ על
 | .טנעמורט

 טָאג-דלעפ ַא ( .המימ .בירג) רָאטַארַאבַא

 ךיז

 ןעטעב ןעגעלפ רעיוברעקַא יד ןעכלעוו וצ

 .םייברַאעב רעדלעפ יד ןעבָאה ויז תעב
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 ןוא ,גָאלָאעט ,ףָאוָאליּפ ,ןואג :קחצי ןָאד

 ןוא 1487 ןעריובעג .ןַאמ-סטַאַאטש רעטמהירעג

 טא
 ראקי 55 א

 ןב קחצי -- .1809 גידענעוו ןיא ןעברָאטשעג

 זיא-- ןעפורעג ךיז טָאה רע יוו -- :הדוהי

 רעטסינימ רעשידוי רעטצעל רעד ןעועוועג

 רעד ךיוא ןוא רעטצעל רעד ,ןעינַאּפש ןיא

 -עג ויא לאומש עדייז ןיוז .רעטסכילקילגנוא

 ןופ םיוצ-סגנוגלָאפרעפ רעד ןיא ןערָאוװעג דמש

 ןעזעוועג זיא הדוהי רעטָאּפ ןיוז .1991 רהָאו

 רע ,ץנירּפ ןעשיזעגוטרַאּפ ַא ווב רעטסיומצַאש

 ןוא הקדצ-לעב רעכיור רהעז א ןעזעוועג זוא

 תוכלמ ןופ טמַאטש רע זַא ןעמהיר ךיז טגעלפ

 ןייז זיא ףעירביסוחי ןייו טיול .דודיתיב

 ןעינַאּפש ןיא טרעדנַאוװעגניוא עילימַאּפ עטשרע

 טצעזעב ךיז ןוא ןושארה ןברוח םעד ךָאנ דלַאב

 -ופ ןיא דימלת רעגיטעהט סלַא .ליוועס ןיא

 טַאה ןעגַארּפ עשיטַאמָאלּפיד ןוא עשיּפָאזָאל

 ןעויירק עכיוה עלַא ןיא טמש'עג ןעמָאנ ןייז

 -ולגינעק ןופ טייל-פיוה יד .ןעינַאּפש ןופ

 -יוועג וצ םהיא טכוועג ןעבָאה טסַאלַאּפ ןעכ

 ייז ןעבָאה יוזַא ,םוטנעטסורכ םעד ראפ ןענ

 -וקעב וצ םהוא רַאפ ןעזעוועג לדתשמ

 .טַאַאטש ןעשינַאּפש ןיא עלעטש עכיוה ַא ןעמ

 סנַאקַאװ א ןעזיוועג ךיו טָאה סע רָאנ יװ
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 -עג גינעק םעד ייז ןעבָאה רעטסינימצַאש ראפ

 ַאזנָאפלַא .ןעטעבוצנָא לעטש יד םהיא ןעהטָאר

 םהיא טָאה לענַאברַאבַא ןוא ןוהטעג סָאד טָאה

 -נָאפלַא ןיב רעטסינימצנַאניפ סלַא טנעודעג

 .טדיומ ס'ָאז

 -העש ןייו רע טָאה ןעבעלטאווירּפ ןייז ןוא

 ודימלת ראפ ןעטלַאהעג ןעפָא טסַאלַאּפ םענ

 ןעמוק ךיוא ןעגעלפ ויז ןעשיווצ ןוא םימכח

 טפָא טָאה תווינע ןייז .עטרהעלעג עכולטסירכ

 .טליטשעג סעב םעד רענגעג עטסרעטיב ענייז

 א ןהוז ןייז שביורש רעטקַארַאכ ןייז רעביא

 -נָא ןיא טקורדעג ךיז טניפעג רעכלעוו ריש

 "םינורחא םיאיבנ" יד וצ שורּפ ןייז ןופ ביוה

 -ָאפ ַא סלַא טרעדלישעג טרעוו קחצי ןַאד ואוו

 .םילבא יד וצ רעטסיירט ןוא םימותי וצ רעט

 קלָאפ שידוי ןייז ראפ סערעטניא ןייז רעביא

 עדנעגלָאפ ןעדייר ןעבעל ןעלַאיצַאס רעיוז ןיא

 | | : ןעטקַאפ

 ַאליזרַא ןעמונעגנווא טָאה ָאזנַאפלַא ןעוו

 עלַא טכַארבעג רעגעיז רעד טָאה רעיגנַאמ ןוא

 -אלקש סלַא ייז ןוא לַאגוטרָאּפ ךָאנ ענעגנַאפעג

 -ייז ענעגנַאפעג יד ןעשיווצ .םפיוקרעפ ןעפ

 ןוא רענעמ עשידוי עלעיפ ןעזעוועג ךיוא ןענ

 .רעדניק עניילק ןוא ענעסקַאװרעד ,ןעוורפ

 -ובֲא טסואוורעד ןופרעד ךיז טָאה לענאברַאבַא

 רע רעבָא טייצ ןיא ןעפלעה וצ טעפשוצ לעכ

 ןעגנולעג םהיא זיא סע ויב טהורעג םֹונ טָאה

 דלעג סערעווש ןוא ןעטייקגירעווש עלעיפ טימ

 .ןעכַאמ וצ וורפ וירעפַאלקש רעד ןופ ויז

 ןַאהָאי .רד טקישעג טָאה ָאזנַאפלַא ןעוו

 ןערילוטַארגנָאק וצ ןעילַאטיא ךָאנ ַאריזעט

 טָאה ,גנוגייטשעב-נהָארט:ןייז וצ טסבַאּפ םעד

 -ווו ,לָאז רע ןעטעבעג .רד םעד לענַאברַאבַא

 ַא ןעילַאטיא ןופ ןעדוי יד טסבַאּפ םייב גידנע

 יד וצ רע טָאה טייצ רעכיילגוצ .ןוהט חבוט

 ןעלָאז ייז זַא ןעבירשעג ןעילַאטיא ןיא ןעדוי

 .לודג דובכב ןעמענפיוא ַאריזעס .רד טרָאד

 -קור ןייז ךָאנ אריזעפ טָאה סעועיד ןעגעוו

 .ןעכָארּפשעג גנוקיצטנע טימ רהעק

 רע טָאה יורפ רענהעש טמהירעב ןייז ןופ |

 ןוא ןָאעל ,אדוהי :;רעדניק יירד טַאהעג

 וצ ןַאמ רעטרַאצ ַא ןעזעוועג זיא רע .לאומש

 וצ רערהעל רעגיניופרַאש ַא ןוא וורפ ןייו

 .רעדניק ענייז

 טימ טעדניירפעב רהעז ןעזעוועג זיא רע

 ךָאנ .ַאזנַאגַארב ןופ דנַאנודרעפ טסריפ םעד

 רעטייווצ רעד ןַאהָאו טָאה טדיוט ס'ָאזנַאפלַא

 ןעבָאה םהיא טימ ,ןוא ןעגיטשעב ןהָארט םע

 םעד ראפ געט ערעטיב יד ןעביוהעגנָא ךיז

 -ַאּפ סלַא ויא דנַאנידרעפ טסריפ רעד  .לערַא

 -וייזעב ןוא טריטסערַא רעכערברעפ רעשיטיל

 ןענייז עטנַאקעב עניוז עלַא ,ןערָאװעג טגיט

 -ַאװעג ןעמונעג טכַאדרעפ ןיא ךיילגוצ ךיואי

 ןעזעוועג ךיוא זיא ויז ןעשיווצ ןיא ןוא ןער

 | .לענַאברַאבַא

 -עגבָארַא לעטש ןיוז ןופ זיא לענַאברַאבַא
 -ַאלשעב טלַאמעד ךיז טָאה רע .ןערָאוװעג טצעז

 .ןעבעל-טאווורּפ ,גיהור א ןערהיפ וצ ןעפ

 -אלנייא ןא רע טמוקעב רעבא טעטראוורענוא

 ףיוה ןעכילגינעק ןיא טרָאּפָאז גינעק ןופ גנוד

 ףיוא ןעזעוועג ןיוש ויא רע ןעוו .ןעמוק וצ

 דנוורפ ַא םהוא ויא טסַאלַאּפ םוצ געוו םעד

 טנרָאװעג םהיא טָאה ןוא ןעמוקעגנעגעגטנע

 לַאגוטרָאּפ ןופ ןעפיולטנע טונימ וד לאז רע

 םהיא טלהעצרעד רע .ןהעג טינ גינעק םוצ ןוא

 -רעפ רָאנ םהיא ליוו גינעק רעד סָאד דוס םעד

 מכרָאהעג רע .ןענ'גרה וצ םהיא ידכב ןערַאנ

 רעד .ןעינַאּפש ךָאנ טפיול ןוא הצע עזעיד

 -ַאװעב ַא טקישעגכָאנ םהיא ךָאנ טָאה גינעק

 סע וויא ן'לענַאברַאבַא רעבָא רעטייר ןעטנע

 -וצרעביא גיטייצטכער ץענערג יד ןעגנולעג

 ןפוא םעד ףיוא זיא ךולנהעזרעּפ רע ; ןעפיול

 ויא ןעגעמרעפ ןייז רָאנ ,ןערָאװעג טעטערעג

 -ניירַא ןייז .ןערָאװעג טריקסיפנָאק גינעק ןופ |

 -וו עשינַאּפש יד ןופ זיא ָאדעלָאט ךָאנ ןעמוק

 עטנרעלעג יד .ןערָאװעג טסירגעב רהעז ןעד

 ןוא ןעבילקעגנעמַאזוצ םהיא םורַא ךיז ןעבָאה

 ןוהמ וצ רהעמ טינ ןעבעגעג שזַארוק םהיא
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 טביולגעג טָאה רע .ןעביירש ןוא ןענרעל ץוחַא

 ןערָאװעג טפָארטשעג טָאג ןופ זיא רע סָאד

 .ןענרעל סָאד טגיסעלכַאנרעפ טָאה רע לייוו

 -טפירש ןייז ןעביוהעגנַא ךיז טָאה םעד טימ

 .טייקגיטעהט עכיל

 -וב לענַאברַאבַא טָאה ןעטפירש ענויז ןיא

 ,יולח המלש ןעטפיוטעג םעד טריקַאטַא ךילרעט

 ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקעב

 -עשטרעפ ךיוא ךיז טָאה רע ,"ָאגרוב ןָאפ סָאל

 -רהערעפ ןעטסירק יוד ןופ םעד) טימ טעּפ

 טָאה רעמורפ סלַא .עמַארעי סוָאלַאקינ (ןעט

 ךילטסירכ םעד טימ םולשב טבעלעג טינ רע
 ןייוז .סַאלק ןעכילטסויג

 עועיגילער עלעיפ טפַאשרעפ םהיא  טָאה

 ןעבָאה ןעיירעקנַאצ עועיד יטטומנוא .םיאנוש

 ןעדַאלעגניוא ַאלעבַאזיא ןוא דנַאנידרעּפ םהיא

 .ןעמענרעביא וצ לעטש רעטסינימ-סנַאנופ וד

 ,סםולשעב ןיוז טסעגרעפ ,טינ ךיז טגאזטנע רע

 םוירעטסינימ םוצ גנַאגרעביא ןייז םימ ןוא

 ַא ראפ טייקגיטעהט עשירארעטיל ןייז טרעוו

 ָאד --- .ןעכָארבעגרעטנוא רעדיוו טייצ עסיוועג

 רעד דנַאנידרעפ סָאד ןערעוו טקרעמעב ףרַאד

 טעטכילפרעפ טלָאמעד זויא גינעק רעשילָאטַאק

 -פעשעב וצ ןעדוי ןייק טסבַאּפ םוצ ןעועוועג

 ס'לענַאברַאבַא ,רעבַא טַאַאטש ןיוז ןיא ןעגיט

 ןעועיד ןעגיואוועב םהיא ןעבָאה ןעטייקגיהעפ

 .ןעכערב וצ טָאברעּפ

 -לַאוװרעפ לעטש עזעיד רע טָאה רהָאי טכַא
 ראפ רעבָא .טייהנעדעירפוצ סנעמעלַא וצ טםעט

 ןיא רהָאי 8 ןעסייהעג סע טָאה ןוולַא םהיא

 -ַאפ ןעהיור םעד ןעגעג קלָאפ ןייז רַאפ ףמַאק

 ןופ גנודמיולרעפ יד .םומנעטסירק ןעשיטַאנ

 -עג ןענייז ןעדוי יד ןעגעג עכילטסייג יד

 טָאה לענַאברַאבַא .גָאט וצ גָאט ןופ ןעסקַאװ
 טייצ רעגיטכיר רעד ןיא רעמיא רעבירעד ךיז

 ןייז םימ ןוא ןענופעג ףיוה ןיא גינעק םייב
 .טגיילרעדיוו לובלב ןעדעי קיטירק רעפרַאש

 ןעבָאה לובלב םענעגנולעגנוא ןעדעי ךָאנ רעבָא
 רַע .ערעגיטפַאהזייב ערעדנַא ןהעצ טגלָאפעג

 -ןַאפ ףָאשיב"

 אָפענהערציגקווט 

 -וקעג זיא סע סָאד ןעהעזעגנייא ךילדנע טָאה

 ךָאנ רע טָאה ,קיגָאל רעד וצ עדנע ןיוא ןעמ

 -רָאפ דנַאנידרעפ ןעגיטכוזדלעג םעד טריבורּפ

 רע ןעמַאקוד 900,000 ןופ עמוס ַא ןעגָאלשוצ

 -עק רעד ,ןעביירשרעטנוא טינ שורג םעד לָאז

 קולגנוא םוצ ;טגיליוועגניוא ןיוש טָאה גונ

 -ַאמַאוקרוט) רָאטיזיװקניאיטּפיוה רעד ויא

 וצ ךיז ןוא רהיט רעד רעטניה ןענַאטשעג (ַאד

 -ַאמַארד ,ןיירַא זיא רע ,טרעהעגניוא םעלַא

 -עגסווא ןוא ,דנַאה ןיא ץוירק םעד טימ ,שיט

 םעד ףיוקרעפ ,רידֲָאנ" :גנעק םוצ ןעורש

 א ןערָאװעג ויא גינעק רעד "!ךיוא ץיורק

 ןופ טערקעד םעד דלַאב טָאה רע ,רענעקָארשוצ

 םעד טָאה לענַאברַאבַא ; ןעבירשעגרעטנוא שורג

 ןעטסַאּפ ןייז ףיוא ןעביילב וצ עטיב סנינעז

 ערעונוא ןופ רענויא יוװ זיא ,ןוא טגָאוטנעי

 ןעגנאגעג ןעמַאווצ קלָאפ םעד טימ ,םיאיבנ

 .תולג ןיא

 םעד טימ לעּפַאענ ןיא רע טמוק 1499 ןיא

 .ןַאמטַאװירּפ סלַא ןעבעל וצ טרָאד םולשעב
 סָאד .םיכלמ רעביא שורּפ ןייז טלָאמעד טביירש

 מַאה רע ,רהָאי ןעט8/ ןייז ןיא ןעזעוועג זיא

 גיחור ןערהַאו עטצעל ענויז טכַארטעג ןיוש

 ןופ גינעק רעד רעבָא ךיז טָאה ,ןעבעלוצבַא

 ךיז טנופעג לענַאברַאבַא זַא טסואוורעד לעּפַאעג

 ,ןעפורעג םהיא רע טָאה ,דנַאל ןייו ןיא

 -רעפ יד ןעמהענוצרעביא טדערעגוצ םהיא ןוא

 -רַאבַא .ןעצנַאניפ סטַאַאטש יד ןופ גנוטלַאוװ

 -עג לעטש וד טָאה ,ןוהטעג סָאד טָאה לענַאב

 -לֵא .ןעברָאטשעג זיא דנַאנידרעפ זיב ןעטלַאה

 ן'םיוא ףיורא זיא רעטיווצ רעד  ָאזנַאפ

 טימ המחלמ ַא ןיא טלעקיוורעפ ךיז ; ןהָארט

 ַאונָאפלַא ,ךיירקנַארּפ ןופ ןעטעביז םעד לרַאק

 רע ,ןהוז ןייז וצ ןהָארט ןייז טריצודבַא טָאה

 -ַאברַאבַא טָאה ןוא ןעוליציס ךָאנ קעווַא זיא

 | .ןעמונעגטימ ךיז טימ לענ

 -ַאברַאבַא רימ ןעהעז רעטעּפש גנַאל טינ

 ןיא ןַאמסטַאַאמטש סלַא ןערירוגיפ רעדיוו לענ

 -ביט ַא ןְעזְעווֶעג ןייז וצ טְנויֵש רֶע .גידֲענֶעוו
: 



 0 לענַאברַאבַא |  ףפ

 ןוא םהיא ףיוא .רעקיטילָאּפ-לאינָאלַאק רעגיט

 ךוסכס ַא ןעכיולגסיוא וצ לרוג רעד ןעלַאפעג

 ַא ןעגעוו ןעילַאטיא ןוא לַאגוטרָאּפ ןעשיווצ

 -נורגעג זיא עכלעוו ,עינָאלַאק עשידניא-טסָא

 -רעד טָאה רע .לַאגוטרַאּפ ןופ ןערָאוװעג טעד

 רעד ןיא ןעמָאנ ןערעלוּפָאּפ א ןעמוקעב ראפ

 -עד ןיוש רעבָא זיא רע ;טלעוו רעשיטילָאּפ

 ןופ ,ןערהָאי רע70 יד ןיא ןעזעוועג טלָאמ

 רע ,טכַאװשעגבָא רהעז ןעזייר ןוא ןעדייל

 ןייז ןיא ןעברָאטשעג 1008 ןיא טרָאד זיא

 טלַא זיא רע ןעוו רעטסינימצנַאניפ סלַא טמַא

 -עגעוו ןופ זיא ףוג ןייז .רהָאֹי 71 ןעזעוועג

 ואוו ,ַאודַאמ ךָאנ ןערָאװעג טרהיפעגרעביא גיד
 -בוּפער טימ ןעועוועג רבקמ םהיא טָאה ןעמ

 .דובכ ןעשינַאקיל

 ,הרותח לע שורּפ -- :ןעטפירש ענייז
 יד רעביא גנורהעלקרעיכַאז ,םיבותכו םיאיננ

 -ימעלָאּפ טימ ,ך"נת ןופ ןעלעטש עטסלעקנוד

 -וא .םוטנעטסירכ םעד ןעגעג ןעצנעדנעט עש

 -עג רע טָאה לאומש ןוא םיטפוש ,עשוהי רעב

 טָאה השמ תרות רעביא ,1484 ןיא ןעבירש

 זיא ןוא 1808 ןָאבסיל ןיא ןעביוהעגנַא רע

 הטילּפ ןייז ףיוא ןעגנַאגעג ןערָאלרעפ םהיא

 -עג רע טָאה םיכלמ רעביא  .לַאגוטרַאּפ ךָאנ

 תרות רעביא סָאװ רהָאי ןעבלעז ןיא ןעבירש

 .חשמ

 רעביא גנורחעלקרע ןַא -- :"חסּפ חבז"

 .הדגה יד ןוא חסּמ

 -לָאפרעפ עשידוי ַא -- :"םימלוע תומי*

 ןעטויצ ס'ןושארה םדַא ןופ עטכושעג סגנוג

 .טייצ ןייז זיב

 ןעבַאגנָא ןעלעווק -- :"וחושמ תועשו* |

 .חישמ ןעגעוו

 חישמ זַא וייוועב -- :"העושי עימשמ"

  .ןעמוק טשרע ףרַאד

 תואיבנ יד רעביא -- :"םיאיבנ תקהל"

 .םיאיבנ ערעדנַא יד ןוא השמ ןופ

 -וא גנורחעלקרע -- :"תעושיה ונועמ"

 .םוטנעטסירכ ןעגעג "לאינד" רעב

 , ."תובָא תלחנ"

 םעד רעביא שורּפ א -- :''םינקז תרטע"

 ."ךאלמ חלוש יכנא ינה" קוסמ

 סנַאיגילער עשידוי -- :"הנומא ושאר"

 .ןעּפוצנורּפ

 ."חנשמה תבכרמ"

 ."תובושת"

 רעביא גנולדנַאהבַא -- :'םימלוע קדצ"

 -וג ,םיתמה תיחת ,שנועו רכש ,הזה םלוע

 .וו.ז.א ןדע-ןגו םונה

 -עג ויא רענייז רַאטנעמַאק רעצנַאג רעד

 טָאה .ליטס ןעשלעטַאטסירַא םעד ןיא ןעבירש

 טיוצ רענעי ןופ טלעוו רעכילטסירכ רעד ןיא

 -ווז קרעוו ענייז סָאד רהירפיוא ַאזַא טכַאמעג

 ענעדעישרעפ ןופ ערעדנַא סָאד ךָאנ סנויא ןענ

 ןיא ןערָאװעג ןעגָארטעגרעביא רעצעזרעביא

 ייז ןענייז 1711 ןיא .ךַארּפש רעשינויטַאל רעד

 "ַאה ,גיצמיול ןיא קורד ןופ סיורַא עלַא ןיוש

 "וא יד .טרָאפקנַארפ ןוא םַאדרעטסמַא ,רעװָאנ

 וַאמ ,ףרָאדסקוב ןעזעוועג ןענייז רעצעזרעב

 ןעסיאושַאב .ןעטסירכ עלַא .סרעיימ ןוא

 עלַא ןעבעגסוורַא טריבורּפ טָאה (טסירכ ַא)

 ןיא לעגנַאמ בעילוצ רעבָא טָאװ ,קרעוו ענייז

 סע .ןעצעזכרוד טנעקעג טינ ןַאלּפ ןייז דלעג

 םהיא ןופ םיבתכ ןַארַאפ טנייה ךָאנ ןענייז

 / .םקורדעג טינכָאנ ןענייז סָאװ

 -ווָאּמ ןענייז ןעטכיזנַא עשיטילָאּפ ענייז

 טָאה רע סָאו םעדצָארט ,שינַאקילבוּפער וויט

 עבולגינעק ןיא טכַארברעפ ןערהָאי ענייז

 -סווא עכלעזַא םהיא ןופ ןַארַאפ .עטסנעיד

 יקַאט זַא ןעסעילש ןעק ןעמ עכלעוו ןופ עקירד |
 םוצ טרהיפעג םהיא טָאה ןוילַא טקַאפ רעזעיד

 ךיוא יוזַא איבנה לאומש ּווװ .םזינאקילבופער

 טינ ןעק קלָאפ עשידוי סָאד זַא ןעהעז ,רע

 .עיכרַאנַאמ ַא רעטנוא החונמב ןעבעל

 -בע ָאעל" ךיוא ,אדוהי לענַאברַאבַא

 ;קחצוי ןָאד ןופ ןהוז רעטסעטלע ,טנַאנעג ?ָאער

 -ץג .רעטכיד ןוא םָאנָארטסַא ,ףָאזָאליפ ,טצרַא
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 ןעברָאטשעג ןוא 1470 ןָאבסיל ןיא ןעריוב

 -ָאפ ןויו ןוא ןערָאװעג ןעגיוצרע זיא .0

 -מוא סרעטָאפ ןייז ךרוד זיא ןוא זיוה סרעמ

 -ולגינעק ןיא גנולבעיל סָאד ןערָאוװעג גנובעג

 ןעקראטש סרעמָאפ ןייז בעילוצ .ףיוה ןעכ

 -ווו םומ ןַאיגילער עשידוי רעד ןיא ןעביולג

 -םירכ ןעגעג ןענַאוצַאטופסיד עכיוררהעל ענ

 "עג עטיולפיוה עכילגינעק יוד ןעבָאה םוטנעט

 -וצבֲא םהיא תוחכ ערעייז עלַא טימ טכוז

 רעגינעוו טינ זיא אדוהי זַא גידנעהעז .ן'דמש

 ןייז סלא ןָאוגילער רעשידוי רעד וצ טפעהעב

 ןייז ןענ'בנג'וצ וצ טנַאלּפעג ייז ןעבָאה רעטַאֿפ

 "סירכ ןֹיא ןעהיצרע סע ןוא דניק סעטשרע

 -עג רָאװעג ןופרעד זיא אדוהי .םוטנעט

 -ומשעג רעבירַא דניק סָאד רע טָאה ,ןערָאװ

 ךָאנ ןעצענערג יד רעביא םִא םעד טימ טלעג

 ךָאנ ןעּפָאלטנע רע זיא ןיוולַא ןוא ,לַאגוטרַאּפ

 "ענ ןיא רע טָאה קולגנוא ןייז וצ .לעּפַאענ

 "עג טָאה רע סָאוװ סָאד זַא ןערהַאפרע לעּפַא

 ןייז טימ טָאה ןָאבסיל ןיא ןעטיהרעפ טלָאוװ

 סע טָאה ןעמ .לַאגוטרַאּפ ןוא טרוסַאּפ דניק

 ןופ ןיוש טָאה רע ןוא טע'בנג'עגוצ םהיא ןופ

 -על ןעצנאג ןיוז ןיא רחעמ טרעהעג טינ םעד

 עדנעסיירצרעה א רעבירַאד טביירש רע .ןעב

 "ןויגה לע הנולת" ןעמָאנ םעד רעטנוא עיגעלע

 -עפ רעפרַאש ןיוז טימ טנייצ רע עכלעוו ןיא

 -רעה ןייז ןיא ךָאל םעד ןופ טייקפעיט יד רעד

 טכילטנעפערעפ טשרע וצ זיא סעזעיד .ןעצ

 -נואוו ַא טגיוצ ןוא ,ילָאמרַאק ןופ ןערָאװעג

 ךיז טכוז רע .המשנ עשיטעָאּפ ענהעש רעד
 ןוא עופָאזָאלופ טימ ןעגוטפעשעב וצ רעטעּפש

 -עילַאמיא רעד ןיא קרעוו םענהעש ַא טבוורש

 לעטוט םעד רעטנוא ךַארּפש רעשינ

 ןעשיווצ ךערּפשעג ַא 1012109י01 .טנהנ6

 טדיוט ןייז ךָאנ טקורדעג ,איּפָאס ןוא ָאטַאלּמ
 זַא טעטּפיוהעב ךיוא טרעוו סע .1899 ןיא

 וצ ןערָאװעג טשלעפעג 'זיא קרעוו סעועיד

 ןעמ סָאװ זא ,יוזַא .םוטנעטסורכ ןופ ןעטסנוג

 טָאה המשנ ןייז טימ ןוהט טנֶעקֶעג טינ טָאה

 סוטרָאבַא לענַאברַאבַא

 דנוק סָאד ,קרעוו ייווצ ענייז טימ ןוחטעג ןעמ

 -סַא ןַא ןעדנופרע טָאה רע .ךוב סָאד ןוא

 םהיא טָאה סָאװ טנעמורטסנוא סעשימָאנָארמ

 -עג יד ןעשיווצ טכַאמעג טמהירעב קרַאטש

 .טייצ רענעי ןופ עטרהעל

 ןהוז רעטסגנוי ,לאומש לענַאברַאבַא

 ןוא פָארטנַאליפ רעדנעטיידעב ,קחצי ןַאד ןופ

 ןַאבסיל ןיא ןעריובעג .רעוהט-ללכ רעשידוי

 ,1581 ָאוארעפ ןיא ןעברַאטשעג ןוא 1478

 רעד טָאה ןעזעוועג גנווי ךָאנ זיא רע ןעוו

 קינָאלַאס ןיא ןענרעל טקישעג רהיא רעטָאפ

 םהיא ןעגעו רעטיוו .ֹוספ ףסוי 'ר ייב

 "עג טָאה רע ויב טנַאקעב גינעוו רהעז זיא

 רהעז ויא עכלעוו יורפ עטייווצ ַא טָארייה

 ןיא עסַאלק עלבָאנ יד ןעשיווצ ןעוועג טעטכַאעג

 ןַאד וצ רעיצנַאניפ ןַאד טרעוו רע .ןעילַאטיא

 -כוור ַא בָא טרָאַאּפש ןוא ָאדעלָאט 'ד ַארדעּפ

 "רעד טציטש ןוא ראלַאד 480,000 ןופ םוט

 ןוא תונמלא ,םימותי ,םימכח ודימלת טימ

 טגעלפ יורפ ןייז .תולכ עמערָא וצ ןדנ טיג

 -רעהמוג רהיא ןוא ןעפלעה םעד ןיא םהוא

 סָאד םש ןעסיורא ַאזַא ןעמוקעב טָאה טווקגוצ

 -כָאמ ןייז טביולרע טָאה גינעק עציוו רעד

 סלַא רעטעּפש .ןידנוורפ רהיא ןערעוו וצ רעט

 -עב א ןעזַאלעגסיורַא טָאה רעטוג רעד לרַאק

 -וירטוצסיורַא לעּפַאעגנ ןופ ןעדוי יד להעפ

 רהיא ךרוד 'יורפ טלענַאברַאבַא טָאה ןעב

 -עק-עציוו םעד ,ערָאנָאעל טימ טפַאשדנוורפ

 םעד ט'לעופ עג גינעק םווב ,רעטכָאט סגינ

 .ןעסוורעצ וצ להעפעב

 ."טירטבָא" העז ,טרָאבַא

 ַא ,טרובעג עגיטייצנוא ַא ,סוטרָאבַא
 ןוא תויח ייב יוװ ןעשנעמ ייב יוזַא ,לופונ
 ,ןעגָארטסווא טינ טפַאשרעגנַאװש א .ןעצנַאלפ

 :טסייה ןערהיפסיוא טייצ ןיא טינ ןַאלּפ ַא

 -רעגנַאוװוש" ,"ןָאיצרַאבַא" העז) ."טםריטרַאבַא"

 .("גנודנובטנע" ,טפַאש

 ףריסֲאַּפמ םלייטנעטסרהעמ :שינַאלאיזוּפ
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 .טַאנָאמ ןעטירד ןוא ןעטייווצ ןעשיווצ סָאד

  ןהָא ךָאנ טלַאהניא רעד זיא טייצ רעזעיד ייב

 טרעווילגרעפ רעגיטכיוכרוד ַא זיולב ,םרָאפ ַא

 ןופ לייט רעטפלעווצ ַא םווק ,טולב לעקיטש

,= 6 

 ביילרעטומ ןיא דניק סָאד

 ומדב ןהעגבֶא ןעק סעכלעוו ,סיורג לָאצ ַא

 -ניה ןעזָאל וצ ןהָא ןוא ,טקרעמעבנוא הדינה

 ןעטייווצ ןופ עדנע ייב .ןמיס ַא ךיז רעמ

 ,םגייצ ןוא סניירג 00 ךרעב סע טגעוו טַאנָאמ

 ַא ןופ ןמוס .ַא וָאלגירעסערגרעפ ַא ךרוד

 ךיז טגנַאפ טַאנָאמ ןעטירד ןיא טשרע .םינּפ

 העו) .ןעכוק-רעטומ" רעד ןעדליב וצ ןָא

 רעד ןָא טגנַאפ םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא (טרָאד

 ןופ .דניק ַא וצ ןערימרַאפ וצ ךיז טלַאהניא

 טרעוו טַאנָאמ ןעטניינ םעד זיב ןָא םייצ רעד

 לָאמלייט ןוא רעכילצרעמש ןעריטרַאבָא סָאד

 .הבקנ ַא רעדָא רכז ַא ביוא ר

 טוָאל טקַא ַאזַא .ךולרהעפעג-סנעבעל ךיוא
 טלהיפ טקַא ַאזַא ךַאנ ,םינמיס ךיז ךָאנ ןיוש

 .ביול ן'רעביא טלעק עדנערעטיצ ַא יורפ יד

 סָאד עדנעריטרָאבַא יד טלהיפ ןיימעגלַא ןיא

 רעד ;טלַאק ןוא גיטסעל ,רעווש ביילרעטנוא

 וצ רעטנורַא ךיז טזָאל ןעדנעל יד ןופ ץרעמש

 -נעש יוד וצ טרָאד ןופ ןוא לַאנַאק-נירוא םעד

 ,רהעמ לָאמַא ןענייז ןעגנוטולב .רעטנורַא לעק

 .-לע םעד ןופ בָא טגנעה סָאד .רעגינעוו לָאמַא

 -ווב סָאד :שימָאטַאנַא -- .שפנ םעד ןופ רעט

 סיורג עכילריטַאנ יד טגווצ דליב ענעבעגעג

 .שפנ םעד ןופ

 ךיז טהעז ,ןעביוא ץנַאג ,ןעטשרע םעד ןיא

 -ייווצ סָאד .ּפמולק-טולב רעזָאלמרָאפ ַא זיולב

 -ייוו רעדעי ןוא ,טלַא געט ןהעצריפ זיא עט

 -ַאװ ןיא רעטלע יד טגווצ רעפעיצ רערעט

 ןעכָאװ 10 ןיוש זיא 9 רעמונ זיולב ,ןעכ

 9 םיורג סע זיא טַאנָאמ ןעטייווצ ןיא .טלַא

 ןעגיוצ ייברעד ,ןעיניל 2 טימ רעטעמיטנעפ

 ןוא ;סיפ ןוא דנעה ןופ םינמס ןיוש ךיז

 9 וזיב 6 ןופ סיורג סע זיא טַאנַאמ ןעטירד

 ןיוש ןעמ טנעקרעד ייברעד ןוא רעטעמיטנעפ

 טגעוו טלָאמעד

 / .םַארג 11 ךילטינשכרוד סע

 ךיז ןופ טייצ רעד ראפ ,ןעריטרָאבא

 רעדָא ךילריטַאנ ,ןעביירטבָא דניק סָאד

 .ןעסיוטשסיוא ךילטסניק

 ךרוד עדָאהטעמלייה ַא ,רוק-ןיטרַָאבַא

 טינ ךָאנ עדעי לעטימ-ץיווש ןוא ןעכערב

 .ןעקיטשרעד וצ טייהקנַארק עטלעקיווטנע

 ןעמלַא ןיא טדָאמש א ,ירבע -ירַאבַא

 סָאסקיה יד טימ רעטפיגע יד ואוו ןעטּפיגע

 -טימ המחלמ ַא טרהיפעג ןעבָאה (טרָאד העז)

 -לעב רעד ןענופעג ךיז טָאה טרָאד .רעדנַאנַא

 ןעגעלעג זיא ןוא (9 ןוא 9 ט תומש) ןופצ

 -עב ןעגָאלָאעכרַא

 ןעירדנַאסקעלַא

 שגורב

 .םי ןעטיור םייב ךילדרַאנ

 עגיטצעי סָאד זַא ןעטפיוה

 .ורָאבַא ןופ טרָא םָעד ףיוא טהעטש
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 ןעזעיד ןעגָארקעג טָאה טדָאטש יד זַא טביולג

 -עג טרָאד ןעבָאה ןעדוי יד לייוו ןעמָאנ

 טרָאװ סָאד טרהעלקרע דלָאװע .טניואוו

 ,עטרעדנַאוװװעגנווא -="רבע" רעדָא ?ורַאבַא"

 :ןושל ןעגיטניוח םעד ןיא .ענעמוקעגרעבירַא

 -ווראפ" רעדָא עדמערפ ןופ לַאטרַאװק סָאד

 -ַאבַא" טרָאװ סָאד טרָאָאּפ "סרעבע" ."סרענ
 ןַא טגָאז ןוא ,ןעמַאזוצ 'ןיסולעפ" טימ "יר

 ןופ טקירטסיד םעד ןיא ןעגעלעג זיא יז

 ןעזעוועג זיא ןיסולעפ זַא ךילגעט .ןשוג

 רעד 'רַאבַא ןוא ןעמָאנ רעשיפַארגָאעג רעד

 ןוא יו--("עיגָאלַאנטע" העז) רעשיגָאלָאנטע

 -ולומ לעיפ טַאהעג ןוא טגיטסעפעב ןעזעוועג

 -כָאנ ןעדוי יד טָאה הערּפ ןענַאװ ןופ רעמט

 .םירצמ תאיצי ויב טגָאועג

 .ַאלָאּפַא טָאג םוצ רעטסעירּפ ַא ,סירָאבַא

 טָאה טָאג ,זַא טביולגעג ןעבָאה רעהטיקפ יד

 -לעוו ףיוא ,לייפ ענעדלָאג ַא ןעבעגעג םהוא

 וצ ,םפול רעד ןיא ןעטיירמורַא לָאז רע רעכ

 וצ ןוא ,קילגנוא ןופ ןעשנעמ יד ןעצישעב

 -נַאמ .המכח ןעשנעמ יד ןעשיווצ ןעטיירּפשרעפ
 ןעועוועג זיא רע זַא ןעביולג רעקירָאטסיה עכ

 טבעלעג טָאה רע וַא ,ןהָאזרעּפ עשירָאטסיה ַא

 רע זַא ,ךלמה המלש ןופ טייצ עטצעל יד ןיא

 וַאקװַאק ןופ ןעמוקעג דנַאלנעכירג ךָאנ זיא
 .םייה ןיוז ןיא טשרעהעג טָאה הפגס ַא ןעוו

 ןעסַאג וד ןיא ןהעגמורַא רע טגעלפ טלָאמעד

 עלעיפ ןעביולג םורַאד .דנַאה ןיא לויפ ַא טימ

 העו) ."דיאורד" ַא ןעועוועג זיא רע זַא

 ןיא זיא ןעגייצ ןעפילגָאריה יוו --- .(טרָאד

 טימ טדָאמש עטגיטסעפעב א ןעועוועג ןשונ

 יד ןענייז גנוטסעפ רעד טָא ןופ .ןעמַאנ ַאזַא

 ןעבירטרעפ (טרַאד העז) "סָאסקיה" עטצעל

 .ןערָאװעג

 "םירבע" רעדָא "רבע" ןופ "םירבע" ןעבוורש

 סיורַא טמוק ןעמָאנ רעד זַא טגָאז רעבָא ןַאמלימ
 םעצ וצ ,עיגָאלָאטימ רעשיטּפיגע רעד ןופ

 ןיא .ׁשגֹורְב ןוא סרעבע ןיוא ךיוא טמיטש

 לָאז ןעמ זַא ןעבכַאה ליוו דלַאוװע

 ךיז טניפעג עיגָאלַאטימ רעשיטּפיגע רעד

 -דבע --דעוועַאה-דעס ןעמָאנ םעד טימ טָאג ַא

 ךיז טזָאל עיגָאלָאמיטע רעועיד ךָאנ .ורש

 .סירַאבַאיןעביירש

 טלעדנַאה סָאװ ערהעל יוד ,ןָאיצרָאבַא

 -רובעג עפיירנוא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעגעוו
 -נָאקטרובעג ךיוא ?סוטרָאבַא" העז) .ןעט-

 (."לָארט

 רעד זַא טעטּפיוהעב ָאטַאלּפ .פָארטנַא

 -נוק ןופ להָאצ יד ןעמיטשעב ףרַאד טַאַאטש

 זַא ןעלהעפעב ףרַאד ןוא ,עילימַאפ ַא ןיא רעד

 לָאז להָאצ עזועיד רעביא טפַאשרעגנַאוװש עדעי

 טגָאז סוטלַאמ .ןערעוו ןעבירטעגבָא ךילטסניק

 ןעגרָאז וצ טָאה טָאטטש רעד ואוו טרָאד זַא

 רע זומ טרָאד קלָאפ ַא ןופ הסנרּפ וד ראפ

 להַאצ יד ןעקנערשעב וצ טכער ַא ןעבַאה ךיוא

 -ַאַאטש ענרעדָאמ יוװ יוזא רָאנ .ןעטרובעג ןופ

 -וורג ראפ רהעמ ןעגרָאז --- רע טגָאז -- ןעט

 ןופ דנַאטשליואו םעד ראפ סלַא ןעוומרַא עס

 ַאנ ןָאיצרַאבַא יד זיא רעגריב ןעליוויצ םעד

 ןעגעלפ ןעניכירג יד .ךערברעפ ַא ךילרימ

 םעד ראפ ?ןָאיצרַאבַא" יד ןערידוטש טסנרע

 -וגיפ ענהעש ערעייז ןעטלַאהרעד וצ קעווצ

 -עמ עטכעלש ערעייז ןעביורעב וצ רעדָא ,ןער

 סָאגרוקיל ןעוו ,ןעגינעגרעפ-רעדניק ןופ רענ

 טרהיפ סיסקַארּפ עזעיד זַא ןהעזעגניוא טָאה

 -נווא רע טָאה טַאַאטש ןופ גנַאגרעטנוא םוצ

 .ןעריטרָאבַא וצ טָאברעפ ןעטשרע םעד טרהיפעג

 -סיוא וצ ןעזעוועג זיא רַאפרעד ףָארטש ןייז

 עניילק ַא ףיוא דנַאל ןופ עגידלוש יד ןעזייוו

 ףָארטש עניילק ַאזַא רַאפ ךאזורוא יד .טווצ

 ַא זַא ןעטלַאהעג טלָאמעד טָאה ןעמ לייוו זיא

 .םינ שנעמ ןייק ויא טרובעג רעד רַאפ דניק

 ןעבעל זַא עיגָאלָאאיב יד טעטּפיוהעב טנייה

 רעד טימ דלַאב ל'שפנ םייב ןָא ךיז טביוה

 טלעדנַאהעב ץעזעג סָאד .גנוטַאגעב רעטשרע

 סוטרָאבַא ןַא ןופ טַאהט יד רעבירעד טנייה

 -ץסקַאוורע ןַא ןופ טָאהט-דרַאמ ַא יװ ךיילג
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 יא ןעריטרָאבַא ראפ ףָארטש יד .ןעשנעמ םענ !
 ןיא .רעדנעל ענעדעישרעפ יד ןיא ןעדעישרעפ

 גיטכעמנוא ץעועג סָאד ויא רעדנעל עכנַאמ

 -הופ עכלעוו ןעדנעטשמוא וד ךרוד ןערָאוועג

 :ןוא ןעדנעטשמוא וד ןופ ענייא .וצרעד ןער

 -לעוו ,סנעגינעגרעפ עשיטַארע ךָאנ עגיעג רעד

 טייקכילטנעפע רעד ןיא ןָא ךיז טביוה רעכ
 טגידנע ןוא ,עקסַאמ עגידלושנוא ןַא רעטנוא

 -עג עגיטויצנוא טימ טייהנעגרָאברעּפ רעד ןוא

 -וטרַאבַא יד ןופ גנוקילגנוארעפ ןוא ,ןעטרוב

 לָאמ עגינווא טריטרָאבַא סָאװ עניוא .עדנער

 -קנַארק וד רעדָא ,טייהניואוועג יד טמוקעב

 טרעוו ןוא ,ןעריטרַָאבַא וצ גידנעטש םייה

 -ַארּפ זיא ךיירקנַארּפ .טרירוק ןעטלעז רהעז

 -ולַאטנעירָא יד ייב .לַאפ ןעזעיד ןיא טנענימ

 עשימַאגילָאפ וד ויב לעיצעּפס ,רעקלעפ עש

 וד .גנואווש ןעלופ ןיא ןַאיצרָאבַא וד זיא

 -ודָארּפ ןעידניא ןיא טַארייה עגיטויצהירפ

 עגנוי ןופ להָאצ עסיורג רעייהעגנוא ַא טריצ

 וצ טיונ סיוא ךיז ןעפרַאו עכלעוו ,תונמלא

 רעגיטציא רעד ןיא ןוא ,ןָאיצומיטסָארּפ רעד

 ףיוא קלָאפ עשידניא סָאד ןיוש טקוק טווצ

 וליפא .טייקגיטליגכיילג טימ ןָאיצרָאבַא רעד

 טרַאד ןיוש ךיז ןעביולרע עטַארייהרעפנוא
 ןוא .גנונכער רעזעיד ףיוא ןעריטרָאבַא וצ

 טימ טריציטקַארּפ ןָאיצרַאבַא יד טרעוו ַאָאמַאס

 וצ ייברעד עדנַאש עכלעוו ןהָא םייקגוסיולפ

 סע טרעוו ןרעפאק יד ויב ןעגעגַאד .ןעלהיפ

 -לעזעג רעייז לייוו ,דוסב ןעבירטעג ןיוש

 -נוא עשילַארָאמ ַא סלַא סָאד טכַארמעב טפַאש

 רעדעי טעמכ טרעוו ןעיזרעּפ ןיא .טכער

 -נעכירג ןיא .טריטרָאבַא וורפ ץנַאג רזממ

 דניק סעטריטרָאבַא ןַא זַא ןעמ טביולג דנַאל

 תורצ ןָא טוהט ןוא דש ַא ןיא לגלוגמ טרעוו

 עכלעוו ןירעזעניכ עכייר יד .עגודלוש יד וצ

 ,ןהעש ןהעזווצסיוא ידכב סיפ יד ךיז טרונש

 ןהעג טינ םעד בעילוצ ןעק יז לייוו טריטרָאבַא

 טלעסיורט יז .ןעלקַאו ךיז זומ ןוא ךיוילג

 ןַעָק סֶע זָא גיטפעה יווַא ל'שפנ סָאד ךרודַאד

 .טכוזרָאפ ןהָא טרָא ן'פיוא ןעטלַאה םיוק ךיז

 ייב ,רעקלעפ עטריזיליוויצנוא עלַא ייב טעמכ

 ,עגירעונוא יד יוו טינ זיא לַאוָאמ יד עכלעוו

 זיב סוטרָאבַא םעד ךעלדיימ יד ןעריציטקַארּפ

 וצ טינ רעבָא ייז טרעטש סָאד .הנותח רעד

 ַא ,עכנַאמ ויב ,לייטנעגעג ןיא .ךודש ַא

 .הלעמ ַא רָאג סָאד זיא רענַאקירפַא יד רעגוומש

 -ָאה וצ גיהעפ זיא יז זַא טימרעד טגווצ יז

 -ָאה ייװַאה ןיא .ליוװ יז ןעוו רעדניק ןעב

 טפלעה סָאװ טָאג םענעצלָאה ַא רַאגָאז ויז ןעב

 רעקיד רעגנַאל ַא זיא רע .ןעריטרַאבַא ויז

 ויז ;טפלעה רעד ןיא זיב טנרַאקעג ,קַאטש

 וד --- .טפלעה עטַאלג רעד טימ ךיז ןענעידעב

 -רָאבַא יד ןעגנערב רעקלעפ עדליוו עטסרהעמ
 םעד ןעגינייּפ ןוא ןעטענק ,פעלק ךרוד ןַאוצ

 ןעקריוו רעכעטיירק ענעדעישרעפ יד .ךיוב

 ךילרהעפעג עלַא ןענויז ייז .ןעטלעז רהעז

 .ערעגנעווש יד ןופ טייהדנוועג רעד רַאפ

 ,טבש רעשילַאבינַאק רעדליוו א ,ןרָאבָא

 -דיז ,לעזניא-בלַאה עשידניארעדָאפ וד ןיא

 -נעטשטסבלעז ץנַאג ןעבעל .טעביט וצ ךילטסַא

 רעעּפָארוע ןייק ןעזָאל ןוא ךיז ראפ גיד

 עכילטפַאשנעסיוװ רַאפ דנַאל רעייז ןיא ןיירַא

 ווז ןופ םורַאד סייוו ןעמ  .ןעגנושרָאפסיוא

 ןיא וָאלטכרופ רעבָא ןעניוז .גינעוו רהעז

 טפָא רהעז ןעגַאװ ,םינכש ערעייז טימ געירק

 -וק ןוא ןעינָאלָאק עשילגנע וד ןעלַאפעב וצ

 עגימורַא יד .רעגעיז יד סיורַא גידנעטש ןעמ

 טעדייל דנַאלגנע ןוא ייז ראפ ןרעטוצ םינכש

 1911 לירּפַא ןיא .גינעוו טינ ייז ןופ ךיוא

 -וטילָאּפ ןעשילגנע םעד ש'גרה'עג ייז ןעבָאה

 ןָאסמַאיליוו לעָאנ .רמ טנַאטנעזערּפער ןעש

 .רופמיקַאל ַאידַאס ןיא עטיווס עצנַאג ןווז טימ

 וצ ןערעהעג ייז זַא ןעמ טביולג שיגָאלָאנטע

 ויז ,עסַאר עשיגָאלָאנָאמ עבילגנירּפשרוא וד

 טדָאטש עדעי ,רעדלעוו עטכידעג ןיא ןעבעל

 ,עגירביא יד ןופ גיגנעהבַאנוא זיא ווז ןופ

 ןוא גנילטּפיוה רעייז זיא רעמסקרַאטש רעד

 השוריב טמָא ןייז טינ טזָאל גנילטּפיוה רעדעי
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 -ןַאטש טסכענ םעד וצ רָאנ ,רעדניק עניוז וצ/

 .ןעק

 -דיור-סקלָאפ רעדנעטיידעב ,לוָאש ָאבַא
 "נוהרהַאי ןעטשרע ןיא טבעלעג טָאה ,רענ

 עשוהי 'ר ,ןופרט 'ר ןופ עסָאנעג-טווצ ַא ,טרעד

 -עיט סלַא טמהירעג .אביקע 'ר ןוא היננח ןב

 -ָאס ןיא יוו עיפָאזָאליפ רעד ןיא רעקנעד רעפ

 רעזעיגילער ַא : ןעגָאווציוזא .ןעגַארפ עלַאוצ

 רע .ןעגַאלדנורג עשיַאזָאניּפש טימ טסילַאיצַאס

 טָאג ןענעיד רָאנ ןעק שנעמ רעד :; טנ'שרד

 ."עטשוצכיילג ךיז טבערטש רע סָאװ טימרעד

 :רע טשטייט "והונַאו" ;ןוילַא טָאג וצ ןעל

 יד .ךיילג עדייב ,רע ןוא ךיא -.אוהויינַא

 וצ ,וצ טביירש שנעמ רעד עכלעוו תולעמ

 לעדנַאה .ןעציזעב ךיוא ןיילַא רע זומ טָאג

 רע טגָאז יוזַא .."'ביור" םהיא 'ייב טסייה

 רמח ונב תא םדָא דמלי אל ("ד ןישודק ןיא)

 .ומטסול תנמיא ןתנמואש ,ינונחו ררק ןפס למג

 -רוק רענהעש ַא תטספלע218 אהיטדַאבבא

 ןוא "ַאירדַא" ךייט ןופ דנַאר םעד ףיוא טרָא

 סעדלימ ַא טָאה .אירטסיא ןופ קריצעב םעד

 -קַאוװעב ןהעש ויא ןוא רעטניוו ןיא טַאמילק

 . רעד .רעמוז ןיא ןעצנַאלּפ עדנעטפוד טימ ןעס

 ןיא רהָאי םעד ךרוד רוטַארעּפפעט רעלטימ

 ףוועב רעכילטינשכרוד רעד ןוא דַא 4

 ענהעש טָאה .ךילרהעי 14000 זיא עקנַארק ןופ
 יד .ןעגנוטכירנויא עטסנרעדָאמ טימ ןעלעטַאה
 .1900 ךרעב ןענייז רענוואוונווא עגידנעטש

 גנודניברעפ ןיא טהעמש ןוא ,ןעפַאה ַא טָאה

 ןוא ןעפיש ךרוד טלעוו רערעסיוא רעד טימ

 טרילבַאטע סע זיא טרָא-רוק סלַא .ןענהַאב

 -נהעש רהיא בעילוצ ןוא 1889 ןיא ןערָאוװעג

 רעד ןופ ַאצצינ סָאד" רהיא ןעמ טפור טייה

 ."ַאורדַא

 -עב רענַאקירעמַא ,ןימאשזנעב טָאבבַא

 -עג ןוא 1880 ןעריובעג .טסירוי רעדנעטייד

 ןוא קרָאוונ ןיא טרידוטש .1890 ןעברָאטש
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 רעדירב ענייז טימ רעיול סלַא טריציטקַארּפ

 100 ןעבעגעגסיורַא טָאה .ןַאמיַאל ןוא ןיטסוו

 םיטּפשמ ןוא סדרָאקער עכילצעזעג ןופ דנַאב

 רעמערקעס סלַא .סטויטס-דעטיינוי יוד ןופ

 -עגקעוװוַא רע טָאה ןָאיסימָאקידוָאק םעד ןופ
 ךובצעזעגיפָארטש םעד ראפ סיזַאב ַא טלעטש

 סטייטס עלַא ןיא טנייה ךָאנ טנעיד רעכלעוו
 םהיא טָאה טנַארג טנעדיזערּפ .ןָאינוי רעד ןופ

 -ָאק וירד ּוד ןופ םעניוא סלַא טלעטשעגנָא

 -עג יד ןערידיווער ןעלָאז עכלעוו ןערענָאיסימ

 טָאה סָאד .סטייטס דעטיינוי יד ןופ עצעז

 -רעפ טָאה רע ןוא רהָאי 8 ןעמונעג םהיא

 סטייטס דעטיינוי" וד ןופ דנַאב 16 טגיטרעפ
 ".טסעשודייד

 ןופ ףָאשיב-יכרַא ,שזדרָאשזד טָאבבַא
 -וב רעד ןיא טפלעה .1909 .בעג .ירוברעטנעק

 .1 סמוושזד גיונעק ראפ גנוצעזרעביא לעב

 ןעביולג סָאװ עלַא ןוא טסבַאּפ ןעגעג טפמעק

 .םהיא ןיא

 .ןעטפירש עשיגָאלָאעט ערעדנַא ןוא "הנוי"

 רעביא רַאטנעמָאק ַא טבוירש

 ,דניורפ ענייז טומ דגַאי ַא ףווא טהעג רע



 -דלַאוו םעד טסעיש ןוא קָאב ַא ךָאנ ךיז טלעיצ

 .דרָאמ ראפ טּפשמ'רעפ טרעוו ,טדיוט רעטכעוו

 'ד ,רעבָא .םהיא טגידַאנגעב גינעק רעד

 סָאד ןעסיוו טזָאלעג םהיא ןעבַאה רעטסעירּפ

 ןעגידַאנגעב טנעקעג םהוא טָאה גינעק רעד
 .ןעשַאװניור טולב ןופ דנעה יד טינ רעבָא

 -רענַא טכער ראפ גנורעדָאפ עועיד טָאה רע |

 -עישעג טמא ןייז ןופ ךיז טָאה רע ןוא טנעק

 -קנַאד סיוא םהיא זיא רעבַא גינעק רעד .ןעד

 -וצ גנוצעזרעביא לעביב רעד רַאפ טייקרַאב

 עיסימָאק ַא טמיטשעב טָאה רע ,ןעמוקעג ףליה

 ראפ טרהעלקרע לעיציפָא םהיא טָאה עכלעווו
 םעד טניואוועגייב טָאה טָאבבַא .גידלושנוא

 טניורקעג טָאה רע ןוא סמיישזד ןופ טדיוט

 גנַאל טינ .דנַאלגנע ןופ גינעק סלַא סלרַאשט

 סלרַאשט טימ ןח'נוא ןיא רע טלַאפ ךָאנרעד

 -עג ַא ןעוָאלעגוצ טינ טָאה רע לייוו רַאפרעד

 -עק רעד .חלג ַא ןערעוו וצ קיטַאנַאפ ןעסיוו

 סָאד .טצעזעגבָארַא ראפרעד םהיא טָאה גונ

 טסעטָארּפ ןעסיורג ַאזַא ןעפורעגסיורַא טָאה

 קירוצ טָאבבַא טָאה רע זַא/

 עכלעוו ןופ קרעוו עלעיפ ןעבירשעג טָאה רע

 .ןעבילבעג םהיא ךָאנ ןענייז גינעוו רהעז

 -עטַאמ ןופ .פָארּפ בָאקיישזד טָאבבא

 -ונוי רעד ןיא עיפָאזָאליפ-רוטַאנ ןוא קיטַאמ

 -לַאה ןיא ןעריובעג .טסרעהמַא ווא וטיסרעוו

 טמהירעג .1879 .טשעג ןוא 1809 .עמ לעוװַאלי

 עשיגָאגַאדעּפ ןוא ןעמפירשרעדניק ענויז רַאפ

 -עגסיורַא ןענייז ןעטפירש ענייז .ןעטייברַא

 ןענייז ןוא דנַאב 100 ןיא ןערָאוװעג ןעבעג

 ןוא ךילטפַאשנעסיוו סלווט ,שיגַאגַאדעּפ סלווט

 .ענייז ןופ להָאצ עסיורג ַא .ךילטכישעג סליוט

 ןיא טצונעג טנייה ךָאנ ןערעוו רעכיב-להוש

 וד ןיא ןעטַאַאטש עכנַאמ ןופ ןעלהוש עלעופ

 | .סטיוטס דעטייניו

 -ַאקירעמַא ,ןַאקרַאל ירנעה ,טָאבבַא
 ןיא ןעריובעג .רעינעשזניא רעשירעטילימ רענ

 -טסעוו ןיא טרידומש .1881 .ססַאמ ילרעוויב

 .ןעטעבעגרעביא

 -רָאק רעינעשזניא ןיא ןיירַא טערט ןוא טנוָאּפ

 ןופ ןעיוב ןיא לייטנָא טמענ .1884 ןיא סוּפ

 -סימ םעד ןופ ןוא ןהַאבנעזויא קיפיסַאּפ רעד

 -ליויצ םעד ןיא טפמעק .רעוויר יּפּפיסטיס
 -עב יד ּייב עירעליטרַא יד טרידנַאמָאק ,געירק

 -נַאטָאק רעטעפש ,דנַאמשטיר ןופ גנורעגַאל

 ַא רַאפ סוּפרַאק רעינעשוניא םעד רע טריד

 טייברַא ,קרַאיונ טניַאּפ-סמעליװ ןֹיוא טיוצ

 -ויטרעפ ןירַאמ-בוס ַא ןופ ןַאלּפ םעד סיוא

 -עגנַָא טרעוו .ןעפַאה רעקרָאיונ ןופ גנוגיד

 -סנעפעד רעד ןיא דעילגטימ סלַא טלעטש

 יד ,לייט ןייז סלַא רעביא טמענ ןוא דרַאב

 ."ווצ ,יּפּפיססיססימ רעד ןופ גנוגידייטרעפ

 -ונאמ ןיא ןעפַאה םעד ןופ ןַאלּפ םעד טנעכ

 טימ טסנעיד ןופ קירוצ ךיז טהיצ רע .ָאװָאמ

 ןוא 1898 ןיא לַארענעשזד-רָאשזעמ לעטיט םעד

 ןעגעוו קרעוו גיטכיוו רהעז ַא טכולטנעפערַאפ

 ןעגעוו סנויא רעטעּפש ןוא ןענימ ןירַאמ-בוס

 -ּפיססיססימ ןופ עיגָאלָארדיה ןוא קיזיפ יד

 .ךיוט יּמ

 -רוטַאנ ,דארנָאק סלרַאשט טָאבבַא

 .רעניצידעמ ןוא גָאלָאעג ,גָאלָאעברַא ,רעשרָאפ

 טרידוטש 1848 .שזד .נ ןָאטנערט ןיא .בעג |

 וצ רעטעּפש ךיז טעדנעוו ,ןיצעדעמ רעהירפ
 90,000 ךרעב ןָא טלעמַאז ןוא עיגָאלַאעכרַא

 -יּפ םעד ראפ רענייטש רעטסומ עשיגָאלָאעברַא
 רהעז ַא ןעבירשעגנָא טָאה .םואעזומ ידָאב
 לעקיטרַא עכילטפַאשנעסיוו להָאצ עסיורג

 עב ןוא ןעלַאנרושז עכילטפַאשנעסיוו ןוא

 ראפ טרעוו ןעסיורג ןופ קרעוװ ערעדנוז

 קרעוו עטסעב ןייז .עיגָאלָאעכרַא ענַאקירעמַא
 -סיה לארושטַאנ וװָא עידעּפָאלקייצ" ןייז זוא
 .1880 "עירָאט

 ווידעהק ,רעטייווצ רעד ימליה סַאבבַא
 םעד טגייטשעב ,1874 .בעג ,ןעטּפיגע ןופ

 -וועט רעטָאפ ןייז ןופ טדיוט םעד ךָאנ ןהָארט

 רהָאי 1772 ןעוו ָאזלַא ,1809 ןיא ַאשַאּפ קיּפ

 רהָאי 8 טרידוטש טָאה רע יוװ םעדכַאנ ,טלַא
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 סַאה טימ טּפַאזעגנָא טרָאד ךיז ןוא ןעיוו ןיא

 .דנַאלגנע וצ

 ןענַאטשעג טלָאמעד ןיוש זיא ןעטּפיגע

 ךרָאל .טעטינַארעװוס עשילגנע יד רעטנוא

 -גוא .רָאנרעװַאג רעד ןעזעוועג זיא רענשטיק

 ןעבעגעג דנַאלגנע טָאה גנוטייל ןייז רעט

 ,עיצוטיטסנָאק עשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ןעטּפיגע

 וצ דנַאל סָאד ןעפלָאהעג ןיימעגלַא ןיא ןוא
 .שירַאטינַאס ךיוא יוװ שימַאנַאקע ןעלקיווטנע

 טלהָאצעג דנאלגנע ראפרעד טָאה ַאשַאּפ קיּפוװעט

 ןעגנוי ןייז ראפ טָאה .גנוטכַא ןוא עבעיל טימ

 ןיטנַאנרעװָאג עשילגנע ןַא ןעטלַאהעג סַאבבָא

 טָאה רע .רערהעל עשילגנע ווווצ רעטעּפש ןוא

 םוצ טַאהעג טינ קשח ןעסיורג ןייק רעבָא

 -נעירָא רעגיטסול ַא ןעועוועג זיא .ןענרעל

 -נוי ןיוש ךיז טָאה ןוא גנוי-בעל רעשילַאט

 ןעוו .רעיוטדנעבַא ךָאנ ןעגָאי ןעמונעג טיוהרעג

 ןוהטעג זָאל ַא ךיז רע טָאה טלַא רהָאי 18 םיוק
 ,ןערָאטסינימ ןופ טיילגעב ,ַאּפָארוע ךַָאנ

 ,דנַאלשטייד .רענעיד ןוא ןערַאטערקעס

 האנק סיוא ןעבָאה ןעילַאטיא ןוא ךיירקנַארפ

 ווידעהק ןעגיטפניק ןעגנוי םעד דנַאלגנע וצ
 סָאד ,ןעגנַאפמע םרַאיל ןוא דַארַאּפ סיורג טימ

 ןייז ןוא טכַאמעג גידנעבעל ןעגנוי םעד טָאה

 ןוא .ט'רוכוש רעפ עלעּפעק שילַאטנעירַא ןיילק

 ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ואוו ,רעבָא ןָאדנָאל

 םהיא ןעמ טָאה ,טריטקעּפסער ןוא קרַאטש

 טסַאלַאּפ רָאזדניװ ןיא גינעק םייב ןעגנַאפמע

 .םרַאיל ןהָא .ה.ד ,ןָאט ןעטגיסעמעג ַא ןיא

 ,ןעלַאפעג רהעמ טינ לעגניא םעד טָאה סָאד

 ףיוא ןחינוא ןַא ןעפרָאװעג טָאה רע ןוא

 .דנַאלגנע

 טָאה .ןערידוטש ןעיוו ןיא ןיירַא זיא רע

 -וטסול ַא טבעלעגמורַא ,טנרעלעג ּפַאנק טרָאד

 -עג ויא רעטָאפ רעד ,רהָאי 8 ראפ ןעבעל ןעג

 דלַאב ןוא ןערהָאפעג םייהַא זיא רע ,ןעברָאטש

 סַאה טימ לופ ,ןעטערטעב לעטש סרעטָאפ ןייז

 רענעלּפ עשיטנַאגירטנוא טימ ןוא דנַאלגנע וצ

 -רע סָאד .דנַאלגנע ןופ ןעסיירוצבָא ןעטּפיגע

 ןופ םיטבש עדנעגילמורַא יד םוראוו טרהעלק

 -ַאפ ןייז ןיא גיהור ןעזעוועג ןענייז ןעטּפיגע

 -לָאוװער טפָא יוזַא ןעבָאה ןוא טייצ סרעט

 טָאה רענשטיק דרָאל .טייצ ןייז ןוא טריט
 םהיא טָאה .ןרעלהעפ עזעיד טגווצעגנָא םהיא
 רעבָא טָאה רע .ףוס ןעטכעלש א ראפ טנערָאװעג

 טָאה ןוא טנרעלעג שרעדנא דנַאלשטייד ןיא

 .טכַא ןיא ןעמונעג טינ גנונרָאװ ס'רענשטיק

 םיצעוי עשילגנע ענייז רע טָאה סָאד טאטשנא

 ךעלסיבוצ עטמַאעב עשילגנע יד ,טפַאשעגבָא

 -רַא עשילגנע יד ויולב .ןעמיורסיוא ןעמונעג

 ןעמעשט טנעקעג טינ רע טָאה ןעריציפָא יימ

 -שטיק רעטנוא ןענַאטשעג זיא יימרַא יד ,לייוו

 .ןָאיאצקעריד סרענ

 -עגסווא טָאה המחלמיטלעוו יד רָאנ יוװ

 ווב טגערפעגנַא טָאה דנַאלגנע ןוא ןעכָארב

 ןוהט ןהעג ייז סָאװ סעינָאלַאק ערהיא עלַא

 ןעפורעגבָא ךיז רע טָאה דנַאלגנע ןעפלעה וצ

 ןיא רענשטיק דרָאל ."טעטילַארטיינ" ַא טימ

 ןיא רעטסינימ סגעירק ןעזעוועג ןיוש טלָאמעד

 ןענַאטשרעּפ ליואוו טָאה רע ןוא ,דנַאלגנע

 -רימ יד .טניימ "טעטילַארטיונ" /ססַאבבַא סָאװ

 ןעיירש ןעמונעג ךיוא סגנאפנָא טָאה ייק

 סָאוװו טסואוועג טָאה רענשטיק ,"טעטילַארטיונ"

 ראפ טניימ טעטילַארטיינ עשילַאטנעירָא ןַא

 -עברָאפ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא דנַאלגנע

 -טיינ עשיקריט יד ןעוו .טרָאד ךיוא ןעטייר

 סַאבבַא דנַאלגנע טָאה טצַאלּפעג טָאה טעטילַאר

 ויא רע ,ןהָארט ןופ טצעזעגרעטנורַא טרָאּפָאז

 -סנַארפ ןיא טצעזעב ךיז ,ַאּפָארוע ךָאנ קעוַא

 -וונ ןיא רע זא ןענייצ וצ טשרמולכ ,ךייר

 -עג טרָאד רע טָאה ן'תמא ןיא רעבָא ,לַארט

 זיב ,טיוצ ַא רַאפ ןָאיּמש רעשטיוד סלַא טנעיד

 -עג ןוא טּפשמ'רעפ ,טקַאּפעג םהיא טָאה ןעמ
 לָאמַא םהיא טָאה ןעמ ואוו ,זירַאּפ ןיא ןעסָאש

 .ןעגנַאפמע דַארַאּפ סיורג טימ

 -עב זיא ךיורקנַארפ ןיא טייקגיטעהט ןייז

 -םיוא טרָאד ןופ טָאה רע סָאװ םעדניא ןענַאטש

 -רעילַא עלַא ךָאנ דלעג ןעמוס עסיורג טקישעג
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  ּוד ,עסערפ יד ןעפיוקרעטנוא וצ ,רעדנעל עט

 ןעפַאש וצ ידכב ןעטסיודנַאגַאּפָארּפ יד ,רעביירש
 -ַָאנ רעטלעטשרעפ ןייז .לַארעביא ןעהורנוא |

 -ןגופ טָאה .ַאשַאּפדָאלַאב ןעזעוועג זיא ןעמ

 סָאװ ןַאמסטפעשעג רעשירַארעטיל ַא סלַא טריר
 טָאה טקַאּפעג .ןעגנוטיוצ ןוא סרעעש טפיוק
 -קַאסנַארט רענַאקירעמַא ןַא ךרוד םהיא ןעמ
 ' י .עוצ

 -ווצנַארפַא (תטס6ס616) ליוװבבַא

 .טנעמטרַאּפעד םָאס םעד ןיא ץניווָארּפ עשיז

 182898 טימ רעטעמַאליק ן} 1588 טלַאה
 -ַאנ רעד ךיוא זיא ליוװבבַא --- .רעניואוונווא

 -ַארּפ עזעיד ןיא טדָאטשטביוה רעד ןופ ןעמ

 -ביב ַא ,רעניואוונויא 90,000 טָאה .ץניוו

 -וידעב יד ,דנעב 80,000 רעביא ןופ קעטָאיל

 -ַאפ-טכיּפעט ,ןעקירבַאפ הרוחסי-לָאוװו עטסדנעט

 ַאד .ןעקירבַאפ טסַאמַאד ןוא טעמַאס ,ןעקירב

 -היפ יוד ןופ ץַאלּפ-לעמַאז רעד ןעזעוועג זוא

 .םילשורי ךָאנ עגיצ-ציירק עגיטולב יד ןופ רעד

 טגייב סָאװ ןישַאמ ַא ,ןישאמ-גייבבָא

 סלויטנעטסרהעמ .טַארדַאווק רעדָא דנור ,ךעלב

 וצ גנוטיירעברָאפ ןיא סָאד יז טוהט

 רעדָא טלַאק ,ךעלב ץרַאוװש רעדָא סייוו ןעטעינ

 .סייה

 ַא ןופ רעטעלב יד (.נכעט) ןרעטעלב-בָא

 קעווצ םעד טימ רעדעווטנע .ןעסוורבָא םיוב

 רעדָא רעטעלב יד טימ ןעשַאּפ וצ תומהב יד

 םוצ טיירעב ,ןעגירק וצ ןייר םיוב םעד

 .ךיורברעפ

 .-ןינ ןופ רָאנרעװָאג ,ןָאעל טעבבַא

 סלַא 1886 איפלעדַאליפ ןיא .בעג .יסרעשזד

 -סירוי טרידוטש .רעלדנעה-טוה ַא ןופ ןהוז

 ןעריציטקַארּפ וצ ןעזָאלעגוצ טרעוו ,ץנעדורּפ

 1889 קרָאיונ ןיא ךיז טרילבַאטע .1858 ןיא

 לַאמנעטשרע םוצ רע טרעוו 4 ןּוא ןוא

 -וולסישודעל ןיא טַארקָאמעד סלַא טלהעוורע

 רעד ךיילג טרָאד טרעוו .ןעקָאבבָאה רַאפ רושט

 ןעשומָאנָארטסַא םעד ףיוא רעקיזי

 רעד רעטעּמש ,רושטוולסושודעל ןופ ןעמרעשט

 רעד 1809 ןיא ןוא ,ולבמעסא יד ןופ רעקיּפס

 ןָאשייקודעד-װָא-דרָאַָאב רעד ןופ טנעדיוערּפ

 -רע רע זיא 1877 ןיא .יטוס-יסרעשזד ןופ
 טַאנעס ןופ טנעדיזערּפ סלַא ןערָאוװעג טלהעוו

 .וסרעשוד-וונ ןיא רָאנרעװַָאג 1888 ןיא ןוא

 ןערָאװעג טלהעוורע רעדיוו רע זיא 1889 ןוא

 םעטירָאיַאמ ַא םימ ןעטסַאּפ ןעבלעזמעד רַאפ

 -לייר עלַא טָאה : טעטיוװיטקַא --- .14,258 ןופ
 ןעזעוועג ןענייז סָאװ ,סעינַאממָאק דָאַָאר

 וצ ןעגנואווצעג ,סעסקַאט ןופ ןעסָאלשעגסיוא

 יד ,עינַאּפמַאק ןיוא .עלַא טימ ךיילג ןעלהָאצ

 -עג רע טָאה ,דָאָארליור סקעסע ןוא סיררָאמ

 ראפ ראלָאד 988,000 ןעלהָאצוצבָא ןעגנואווצ
 -ריצילּפמָאק עלעיפ טָאה .טייצ ענעגנַאגרעפ וד

 לעיפ ןוא ,טריציפוידָאמ עצעזעג רעטייברַא עט

 וד ןופ עיצַארטסינימדַא יד טרימרָאפער

 .סטויטס וסרעשזדי

 רענַאקירעמַא ,ןיִטסוי ןיוודע טעבבַא

 ,1858 ַאיפלעדַאליפ ןיא ןעריובעג ,רעלהַאמ

 ַא רַאפ טבעל ;ַאינַאװליסנעּפ ןיא טרידוטש

 עסייה ןייז כעילוצ ןוא ,קרָאיונ ןיא טויצ

 רע טרעדנַאװ ןעטעַאּפ עשילגנע יד וצ עבעיל

 ךיו טָאה רע ואו ,1889 ןיא דנַאלגנע ךָאנ

 ןיא דעילגטימ א ןערעוו וצ טנעידרעד גיסוולפ

 סלַא טנעידעג טָאה .עיֿמעדַאקַא לַאיָאר רעד

 ןוא יירעלהַאמ רעביא רעטכיר רענַאקירעמא

 ןוא ,1000 ןופ גנולעטשסיוא רעזירַאּפ רעד

 םעד דרַאודע גינעק ןופ גנַאלרעפ ן'פיוא טָאה

 ןיא דליב ןָאשוינַארָאק סָאד ןעלָאמעג ןעטעביז

 | .וובַא רעטסנימטסעוו רעד

 --ופ רעדנעטיידעב .טסנרע .ּפָארּפ ,עבבַא
 .טעיבעג

 -ןטש .1909 .טשעג ןוא ַאנעי ןיא 1840 .בעג

 -טָאג ןיא ןוא טרָא-טטרובעג ןייז ןיא טריד
 -םוסַא רע טרעוו םוידוטש ןייז ךָאנ .ןעגנימ
 ןַאד ,םוירָאטַאװרעזבָא רעגניטָאג ןיא טנעט
 .-לעזעג-רעשרָאפרוטַאנ רעד ןופ רעטערקעס
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 רהָאו ןיא .ןוומיםַא-טרופקנַארפ ןיא טּפַאש

 רעד ןיא רָאסעפָארּפ ןערָאװעג רע זיא 0

 .םרידוטש טָאה ןיילַא רע ואוו טעטיזרעווינוא

 עבבַא טסנרע .םָארּפ

 רָאטקעריד רע טרעוו רעטעּפש רהָאי 8 טימ

 ןעזעוועג זיא רע ואוו םוירָאטַאװרעזבָא ןופ

 לרַאק ַאמריפ רעד ןָא ךיז טסעולש .טנעטסוסַא

 גָאט ןעגיטנייה םעד זיב זיא עכלעוו סייצ

 .רעזעלג עשיטּפָא ענייז ךרוד טמהירעב

 -סַא ןופ רָאסעּפָארּפ ,דנַאלוועילק עבבא

 .עיגָאלָארָאעטעמ ןוא קיטַאמעטַאמ ,עומַאנַארט

 -עירפ" רעד ןיא טרודוטש ,1888 קרָאיונ .בעג

 ןוא רָאסעפָארּפ סלַא טנעיד ןוא ?ימעדַאקַא

 ןעשיווצ "ןַאגישטימ ווָא יטיזרעווינוא" רעד
 ןוא רהָאי ייווצ רַאפ טבעל .1800 ןוא 9

 "םור ,ַאװָאקלוּפ ןופ םוירָאטַאװרעזבַא םעד

 םושרָאטקעריד יד רע טפלעה רעמעּפש .דנַאל

 ןוא ,םוירָאטַאװרעזבָא רענָאמגנושַאו ןופ

 -ַאורעובָא ןופ רָאטקעריד רעד ךילדנע טרעוו

 .ימעניסניס ןיא םוירָאט

 -נולדנַאהבַא עשימַאנָארטסַא עניילק ןופ להָאצ

 -ביוו טנייה ךָאנ ןענייז עלעיפ עכלעוו ןופ ןעג
 הוא סאש א} 24 0661:464060 א 606

 "רַאפ ַא ,ןוא טכירעב ןעכילגעט א ןעבעג וצ

 עסיורג ַא טביירש

 סָאד .ןעמרוטש ןוא רעטעוו ןופ גנוגָאזסיוא

 םהיא טייו ןוא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ויא

 -ניוה םעד ויב טריציטקַארּפ ךָאנ סָאד טרעוו

 ןיא ןעביוהעגנָא רע טָאה סָאד .גָאט ןעניט

 "יוהרוא רעד ןעועוועג ךיוא זיא רע .9

 גנוגעוועב רעד ןיא רעטסגיטעהט ןוא רעב
 ןעלָאז רעגייז יד זַא טרילבַאטע טָאה עכלעוו
 ןַאדירעמ ןופ טייצ רעד ךָאנ ןערעוו טצעזעג

 ןוא ןערהָאפעג זיא .טלעוו עצנַאג יד רעביא

 -רָאפ עכילטפַאשנעסיוו רַאפ ַאקירפַא-טסעוו

 -עמ יד טעדנירגעב רעהכאנ טָאה ןוא ןעגנוש

 -עוועג זוא פיצנירּפ ןייז .קיוופ עלַאירטסער

 ראפ טירשטרַאפ ןעטרעדניהעגנוא א" :ןעו

 ."טפַאשנעסיוו רעד

 -םיוא רעשיטַאמָאלּפיד ַא ,ןעפורעבכָא

 ןַא ןופ טםכער יד ןעמהענקעװַא :ראפ קורד

 סלַא ןערינָאוצקנופ וצ רעטייוו רָאדַאסַאבמַא

 טָאה סָאו קלָאפ םעד ןופ רעהעטשרָאפ רעד

 -ַאד רעדעווטנע טרוסַאּפ סָאד .טקישעג םהיא

 -יבעגמוא טרעוו רָאדַאסַאבמַא רעד סָאװ ךרוד

 -סגעירק ַא ויב רעדָא ןרעדנַא ןַא ףיוא ןעט
 -בַא רעד ןעק לַאפ ןעטשרע ןוא .גנורהעלקרע

 ,ליוו רע ביוא ,ןעניואוו ןעביילב רענעפורעב

 .ןַאטטַאװורּפ סלַא ץַאלּפ ןעבלעוטעד ןיא

 -סַאּפ ןייו ןרעדָאפ רע זומ לַאפ ןעטייווצ ןוא |

 ווב ,ןעוו לַאפניא .ןעמוקמויהַא ןוא טרָאּפ
 טרחַאפ רענעפורעבבַא רעד ,גנורהעלקרעסגעירק

 םהיא טכער ַא טַאַאטש ןיוז טָאה םויחַא טינ

 .דנַאל ןייז ןופ רעגריב סלַא ןעסעילשוצסיוא

 ,"גנוצריקבָא" העז ,רוטַאיװערבבא
 | .תובית ושאר ,

 רָאנ טָאג טינ ,קעװַא טָאג ןופ -- טָאגבא

 -רהַאי ןעמ19 םעד טווז ,םהיא טָאטשנא סעּפע

 רךַארּפש עשטייד רעד ןיא ןעמונעגנָא טרעדנוה

 .ןניז ןעזעיד ןיא

 עלַא ןופ (.לָאּפָארטנַא) גנַאלש-טָאנבַא
 "וצ ןעגנאלש יד ןענויז טלעוו רעד ןיא תויח
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 רשי ישיר שיר ירא ירא יאיר ריר יאיר יאיר ריר זיר לער דר ר ער טאר שיר טל מל טי לער טא יא יי ירא ידי יי יא טיר ר ישר ירא שיר ישא יא ר עיר יי יי
 יי יי ר יט ר ר של ר ר ר א שש א יא א רק א א א רע רע, ר ר א, יי יא איש ירא רע ר ר רו א עו ראש לא 0 ר רע יש אש רע א שי

 רעונוא ןופ ןערָאװעג טרעטעגרעפ סנעטסרהעמ

 ןופ סיב רעגיטפיג רעד .טייהשנעמ עגילָאמַא

 -צעלּפ ןייז ,גנוגעוועב עליטש ןייז ,גנַאלש ַא

 -ראוורענוא וויא רע ואוו גנונוישרע עביל

 ןיו ןוא ,ןעהעוסיוא סעמורפ ןייז ,טעט

 ןעגילָאמַא םעד ןיא טָאה ,רוטַאנ עדנעגייווש

 ןוא ,טקעװרע ארומ ַא לַארעביא ןופ שנעמ-

 -נעגנַאלש םעד וצ םהיא ארומ רעועיד טימ

 ןהעועג טָאה שגורב -- .טכַארבעג טסנעיד

 -לַאה ץַאק ַא ,ןעפילגָאריה יד ןופ ענייא ףיוא
 ,סיפ ןעטשרעדָאפ ַא ןיא רעסעמ ַא גידנעמ

 ,םעד ןעבענ ;גנַאלש ַא ןעגעג טיירעב-ףמַאק
 -עג וויא גנַאלש יד ואוו ,דליב סעטייווצ ַא

 -עיז ַא יװ טהעטש ץַאק יד ןוא טעדנואוו

 :םעד ןופ ןניז םעד טרהעלקרע רע .ןירעג
 רעד טימ טפמעקעג טָאה--ץַאק וד---טבול סָאד

 ןוא שינרעטסנופ וד ,גנַאלש וד---שינרעטסנופ
= 

 ןושארה םדָא ויב --- .ןערעוו וצ טיירפעב טייה
 -יורג יד גידנעלעוּפש גנַאלש ור רימ ןעניפעג
 םיוא טדיוט םעד טגנערב עכלעוו עגורטניא עס
 -ועבעג ןצ יורפ יד טלייטרוארעפ ,טלעוו רעד

 -רעמש עכילרהעפעג-סנעבעל טימ רעדניק ןער

 ךרוד טיורב ןייז ןעסע וצ ןַאמ םעד ןוא ,ןעצ

 -רעפ השמ .טייברַא ןייז ןופ סייווש םעד

 רעד ןוא גנַאלש ַא וצ ןעקעטש ןייז טלעדנַאװ

 -ַאמפושיב ענייז טימ הערפ ןופ טרַאוװנעגעג

 רבדמ רעד ןיא ןענייז ןעדוי יד ןעוו  .רעכ

 השמ טָאה ןעראוועג ןעטיבעג ןעגנַאלש יד ןופ

 -ווהעג ןוא ןעגנַאלש ענרעּפוק ןעגנָאהעגּפווא

 ןוא ןעקוק ייז ףיוא ןעלָאז ענעסיבעג יד ןעס

 יד ןעבָאה ןעדוי יד .ןערעוו טלייהעג ךרודַאד

 ןעטייצ ס'והיקזחי זיב טרעטעגרעפ ןעגנַאלש

 טסנעידנעגנַאלש רעד זַא (4 ח"ר םיכלמ 'ב)

 ךיז םזָאל ןעטּפיגע ןופ ןעדוי יד וצ טמוק

 ן'ססוָאפ ךָאנ (8"אב רבדמב) יחו ותוא האר ךושנה לכ

 -ַאועג גיטכעמנוא רַאפרעד ןוא ,טעדנואוועג

 רעבירעד .טגעיועג טָאה טכיל סָאד ןוא ןער

 -ייז רעטּפינע עשירענעידדנעגנַאלש יד ןעגיוצ

 גנַאלש רעד ןופ טפיג םעד ןופ שנואוו רע

 -מיס רעד--ץַאק רעד ןיא .ןערעוו וצ רוטּפ

 -ער רעייז ייז ןעכוז--טייקגיטכיל ןופ לָאב

 -טָאג עבילקערש רעד ןופ רהיא ךרוד ןוא גנוט

 ןופ גנוטיידעב עשיגָאלָאמיטע ֹוד סיווא ןהעז

 טסייה ןעפילגָאריה יד ןיא ."ןתשוחנ" טרָאװ

 עכילגינעק =ןעטעס ,ןעצישעב ='יהענ :סע

 ךלמ רעדָא ,רעציש-נעניורק :ןעמַאזוצ .ןיורק

 -וטפיגע רעד ןיא עלָאר רהוא .םיכלמה יכלמ

  -לעוו סעגיבייא ןַא ןופ זיא עיגָאלָאמימ רעש

 "ןיי טעוו" ןוא ,'ןעזעוועג" ,"זיא" סעכ
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 וד זַא טלהעצרע טָאדָארעה .ךילברעטשנוא

 ערעייז ןעגעלפ רענעידנעגנַאלש עשיטּפיגע

 תונכש ןיא ןעבָארגעב רעטעג-נעגנַאלש עטדיומ

 -עטש ָאד סָאד .(ןומה) ןָאמַא טָאג םעד ןופ

 -מיגע ןיא ןערָאוװעג ןענופעג זיא דליב עדנעה

 ןעוו זַא טגייצ סע .ןָאסדרַאשטיר .רד ןופ ןעט

 ןעשנעמ א ןייז בירקמ ןעגעלפ רעטּפיגע יד

 ךיז רעטסעירּפ רעד טָאה טָאג-נעגנַאלש םעד וצ

 -עג ,ּפעק-נעגנַאלש ייווצ טימ טוח ַא ןוהמעגנָא

 -עג-נעגנַאלש ווווצ דנעה עדייב ןיא ןעגָארמ

 ןעקנירט ןעבעג וצ ייז ,ןברק םעד וצ רעט

 ןופ ּפָאק ןעטקַאהעגבָא םעד סיוא טולב סָאד

 ןעמ טזעל ןעפילגָאריה ערעדנַא ןופ .ןברק

 ןערָאװעג ןעזָאלעגוצ ןענייז ןעגנַאלש וד זַא

 יד יוװ םעדכָאנ ,וייוגיצנייא ןברק םעד וצ

 .ןעקנורטעגנָא טַאז ןיוש ךיז טָאה עגירעחירפ

 יד טימ טַאהט ס'השמ רעבוא :שיגָאלַאעט ---

 וו סָאװ ,טימ)
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 ןערעוו טגיהורעב לָאז קלָאפ סָאד ןעגנַאלש יד

 וד .ןערעו טלייהעג הור רעד ךרוד ןוא

 רהיא ןעמַאזוצ טסעילש עיגָאלָאעט עכילטסורכ

 רעד ןעגנַאלש ענעגנַאהעג יד טימ ןעביולג

 -עג טָאה השמ ןעוו זַא טגָאו

 -פווא סָאד ךרוד ןעדוי ענעסיבעג יד טלייה

 ןעזיוועג ייז רע טָאה ןעגנַאלש ןופ ןעגנעה

 עטקנַארקרעפ עצנַאג רעד ןופ ףליה יד ,זַא

 םענעגנאהעג ַא ךרוד ןעמוק טעוו טווחשנעמ

 -עפ) םינענב יד :לַָאפָארטנַא -- .םוטגילייה

 -לעוו טייהטָאג ַא ןיא טביולגעג ןעבָאה (רעקיג

 וד ,'ןומשַא" ןעפורעג ןעבָאה ייז ןעכ

 -ענ" ןעפורעג ןעגירעייז םעד ןעבָאה םיתשולּפ

 טלהעצרעד ךרַאטולּפ .(ןתשהנ) ?"ןַאטשיה

 וד ייב רעטעג-נעגנַאלש-נעזעיר ןופ תוישעמ

 רעד ןיא ."סיפָאפַא" טפור רע עכלעוו ןעכירג

 -נַאלש ַא טנַאקעב ויא עיגַאלָאטימ עשימיור

 וד ."ַאנויַאפ" ןעמָאנ םעד רעטנוא טָאג-נעג

 ַא ןוא טביולגעג ןעבָאה רענעילַאטיא עטלַא

 םהיא ראפ .?ַאניװ-ונַאל-ָאנוו" טָאג-געגנַאלש

 "ענייר ַא ןעועוועג בירקמ ךילרהעי ןעמ טָאה
 ןיא ןעפרָאװעגניירַא רהיא טָאה ןעמ ; הלותב

 ןעברַאמטשעג ארומ רַאפ זיא יו ואוו לייח ַא

 -עג טדיוטעג גנַאלש-טָאגבַא םעד ןופ רעדָא

 ןיא יז ןעוו זַא טביולגעג ןעבָאה ייז .ןערָאװ

 ,רהָאי ךילקילגנוא ןַא ןייז טעוו ןעברָאטשעג

 םירצמ ןיא גנַאלשיטַאנבַא םעד וצ תונברק עכילשנעמ

 תעב זַא עיגָאלָאעט יוד טנרעל תשוחנה שחנ

 יד ןופ ןערָאװעג ןעסיבעג ןענייז ןעדוי יד

 םלַא טכַארטעב הפגמ וד ייז ןעבָאה ןעגנַאלש

 רעייז רַאפ רעמעג עשיטפיגע יד ןופ המקנ ַא

 -וולג ןעזעיד ידכב .םירצמ ןופ ןעפיגלטנע

 זעגנאהעגפיוא השמ טָאה ןעכַאושוצּפָא ןעב

 גנַאלש-טָאגבַא םעד ןופ ןעסעגעגפיוא ןעוו ןוא

 -ַאה רעידניא יוד .רהָאי ךילקילג ַא ןייז טעוו

 ַא ייז רעביא ןוא רעטעג-נעגנַאלש עלעיפ ןעב

 סָאד ."ַאלַאנ" ןעטָאנ םעד טימ גונעק-נעגנַאלש

 -םיגע יד ןופ "ןעטעס-יהענ" םעד ןָא טנָאמרעד

 ווז ווב ויא (םרַאד העו) ַארבַאק יד ..רעמ
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 "גנַאשעס" ןיטעג רעד ןיא טריציפינָאזרעּפ

 -שיוו ןופ .טלעװו יד טהור םהיא ףיוא ןוא

 "רעפ ,גנַאלש ַא רופַא טכעורק טעב-הור ס'ָאנ

 ףיוא סנעּפָאק-וצ ,ּפעק ךסַא טימ ךיז טיורּפש

 ַא .עפַאנַאק ַא ףיוא טהור ַאנשיוװ ןעכלעוו

 ןעמַאטש ייז זַא ןעביולג רעידניא יד ןופ לייט

 ךַאנ"פ בוט-םוי רעד  .רָאַאּפ-נעגנַאלש ַא ןופ

 בוט-םוי ַא זיא רעידניא יד ןופ "ימַאש ןַאפ

 טעמכ זיא ייז ייב .טָאגינעגנַאלש רעיוז רַאפ

 -בָאק ַא ןופ לעדָאמ ַא ןַארַאפ זיוה עדעי ןיא
 ָאבַארטס .ּפָאק םענעביוהעג ַא טומ גנַאלשיַאר
 ךיז טָאה סורַאזיבַא גינעק רעד זַא טלהעצרעד

 .ןעגנַאלש ענולק ויווצ טימ ןעטלַאהעגרעטנוא

 גנַאלש םעד טלַאה עלהוש עשירדנַאסקעלַא יד

 טימ טמיטש עעדיא עועיד .לעפווט סלַא |

 -יה עטנַאמרעד יד ןופ גנוטיידסיוא ס'שגורב
 עכילטסירכ רעד ןעגעג רעבָא זוא ,ןעפילגָאר

 -טג א ןופ ןעמוק ןעק גנולייה וד זַא גנוניימ

 טפור ןתנוהי םוגרת .םוטגילייה םענעגנַאה

 ל"וח ערעזנוא .תומה ךאלמ -- "לאמס" םהוא |

 םדָא ןעשיווצ גנַאלש יד זַא טביולגעג ןעבָאה

 שאר רעד "לאמס" ןעזעוועג זיא הוחו

 םהיא טפור רהוז רעד 'יוװ רעדָא תופילקה
 .(9 ד"כ תישארב) רחוז רעד ."ארחא ארטס"

 -ולמיה ַא זיא "ןורטטמ" ךאלמ רעד זַא טגָאז

 טימ ךיוא םהיא טכיילגרעפ רע .גנַאלש עש

 ןופיפש עשיערבעה סָאד .לאכימ ךאלמ םעד

 "ןָאפיט" ןעשיטּפיגע םעד ןופ טמַאטש ןופ

 -ומ עשטייד) םירג ךָאנ .טָאג-נעגנַאלש רעד

 -עג ןענַאמרעג עטלַא יד ןעבָאה (עיגָאלָאט
 ייז זַא ,ןעדייר ןענעק ןעגנַאלש זַא טביולג

 ,ךלימ ןעקנירט ןוא ןעניורק ענעדלַאג ןעגָארט

 ענעטלַאהעב ןעגייצ ,רעדניק ןעטיה ייז זַא

 ויב טָאה גנַאלש ַא ןעטדיוט .ג.ד.א תורצוא

 וד ףיוא קילגנוא ןַא ןעגנערב ןעסייהעג ויז

 עדעי ןוא זַא טביולגעג ןעבַאה ייז .זיוה

 ןוא רָאָאּפ-נעגנַאלש ַא ןעגרָאברעּפ טגעיל זיוה

 רָאַאּפ-נעגנַאלש ןופ ןאמ רעד ןעוו ,סָאד

 ןופ ןַאמ רעד ךיוא טברעטש ןאד טברעטש
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 עטלַא יד ןוא ,רעיוטיל ,ןעטלעק יד .ויוה

 ערעייז וצ תונברק ןעגנערב ןעגעלפ ןעסוורּפ

 -עג ווא ןברק רעטסעב רעד .רעמעג-נעגנַאלש

 יד :שיגָאלָאכיסּפ --- .ךליט לעסוש ַא ןעועוו

 ןעכילשנעמ םעד ןיא ןעגנַאלש ןופ גנונוושרע

 םהיא טָאה ןעבעל סָאד ווו םעדכָאנ רעּפרעק

 -עופ ףיוא גנוקריוו יד טָאהעג טָאה ןעזָאלרעפ

 -רעפ המשנ יד זַא ןעביולג וצ רעקלעפ על

 .גנַאלש ַא וצ (לגלוגמ טרעוו) ךיז טלעדנַאװ
 ןופ גידנעמוק ץילב רעגימרַאפ-נעגנַאלש רעד

 -וד ןעדנעכַארק ַא ןופ גנוטיולגעב ןוא לעמוח

 .והעורעד עזייוו רעטעטראוורענוא טָאה רע תעב

 עדנעניוטשרע סָאד .גולייה ןוא גיטכעמ זיא

 טלהיפעג טָאה שנעמ רעד סָאװ ןרעטיצפיוא

 ןהעזרעד עזייוו רעטעטראוורענוא טָאה רע תעב

 טרהיפעג םהיא טָאה גנַאלש עסיורג ַא ךיז רַאפ

 עגיטסויג ַא ָאד זיא סע זַא ןעביולג םעד וצ

 .גנַאלש ןוא שנעמ ןעשיווצ גנודניברעפ

 רעד יווַא יוו טרהעלקרע ןעמַאזוצ סעלַא סָאד

 ןעגנונפַאה עכילדנוורפ וצ ןעמוקעג ווא שנעמ

 ַא ןופ עעדיא 'ד .ןעגנַאלש עגיטפיג ףיוא

 -נעמ ןעטדיוט ַא ןופ ןעבעלטרַאפ סערעטייוו

 ווב זיא גנַאלש ַא ןופ טלַאטשעג םעד ןיא ןעש

 רעד .ענַארפ ערַאבטיירטש ןייק ןרעפַאק יד

 םעד ןופ (המשנ) גנַאלש וד זַא טביולג רעפַאק

 ואוו זיוה םעד ןיא ןעניפעג ךיז זומ ןעטדיוט

 רעבָא רע טפערט .טבעלעג טָאה רעטדיוט רעד

 ויז רע טרהירעב יוזַא ,טרָאד ןעגנַאלש עגינווא

 -ושמ עכלעוו עטשרע יד ןוא ןעקעטש ַא טימ

 טכַארטעב עגירביא יד .עגיטכיר וד זיא םעש

 /-עג ןענייז עכלעוו ןעגעלָאק עיינ וד סלַא רע

 -וואוו עמלַא רהיא ןהעז וצ רהיא טימ ןעמוק

 -רעכיו טימ יוװ ךיוא ןעק רעפַאק רעד .גנונ

 ןופ ןענייז סע ייז ןופ עכלעוו ןעגָאז טייה

 ןענעקרעד סָאד .תובקנ ןופ עכלעוו ןוא םירכז

 ַא טהעזרעד רעפַאק ַא ןעוו .ןעברַאפ יד ןָא ייז

 טגול תמ א" סיוא רע טיורש גנַאלש ענידנעבעל

 ויזעבמַאז רעד ןופ םיטבש עדליוו יד ."ָאד

 -סומ וד .רענעיד-נעגנַאלש עלַא טעמכ ןענייז



 גנַאלש-טָאגבָא

 -רעּפַאלק

 -עב" רעדָא "עדייז" רחיא ןעפור ןוא גנַאלש

 -ָאוצַאנ ַא גנַאלש וד ויא ַאדופ ןיא ."רעציש

 ןעטָאברעפ ויז טָאה דעמַאחַאמ ןלופא ,טָאגדלַאנ

 רעטסויג-"ןעננישוד" ויז טפור רע .ןענ'רה וצ

 .טסווג == ונעג רעדָא סונעג ןופ

 'ד ןרעטעגרעפ רענַאודניא-גנוק

 1204 6101 גנַאלש-טָאנכַא

 -םיור ,גנַאל רעטעמ 6 זיב גנַאלש ַא : .גָאלָאָאז

 ּפָאק םויב .ןעקעלפ עלעג-וורג טומ ,יורג-ךיל

 יַאק עלקנוד ַא ןופ ןעפוורטש עטוורב עגיקַאצ

 ןוא ןעיליזַארב ,ָאנַאיג ןיא ךיז טניפעג .ריל

 .רעדלעוו ענעקורט עש'סרייא-סָאנעוֿפ יד ןיא

 ףיוא ןרעיול וצ רעמיוב ףיוא טפָא טרעטעלק

 א רע ויא ערעיט-ביור עלא יוװ .ביור ןייז

 עגיטפערק טָאה רע ליואוובָא .רערעדנַאװ-טכַאנ

 טוהט תויח עסיורג ןעגרעוורעד וצ לעקסומ

 רע סָאװ עכלעזַא טימ ןעטסבעילמַא סָאד רע

 -ַאשו ,זיימ ,ןעמַאר .ןעגנולשרעפ טכייל ןעק

 ןענהעוועגבַא ---

 םעד .לעגוופ ןוא ,ןעגנַאלש ערענוולק ,סעב

 םהיא ליוו .ןעטלעז רחעז רע טםעפעשט ןעשנעמ

 .רחַאפעג עּפַאנק ַא םהיא טהעטש ןעגנַאפ רעוו

 רע טהיצ ןיירַא בייל ןייז ןיא סוש ןיוא טימ

 ןעמ ןעק טונק א טימ .טדיוט ןעמַאזוצ ךיז

 טלַאה ןעיליזַארב ןיא .ןעסיומש טדיוט םהוא

 .ווומ יד ןעטכינרעפ וצ זיוה ןיא םהיא ןעמ

 .קוה ַא יוװ ןעגיובעג קירוצ ןענייז ןייצ יד

 ,רעבָא לָאטש ןלופא זיא טַארַאּפַא-גנולש רעד

 טלָאמעד ,סיורגוצ זוא דנַאמשנעגעג סָאד ןעוו

 -ַאפ גידנעווניא ןופ רעפעיק יד ךיז ןעלייט

 -ַאלק ,ךרודַא זיא רע יוװ ךוולג ,ןוא רעדנַאנ

 רעד .ןעמַאזוצ קירוצ רעפעיק יד ךיז ןעּפ

 ויב ןוא ןעּפושרעצנַאּפ םימ טצעזעב זיא ּסָאק

 ךיז רע טפרַאװ ,ביור ןייז ףיוא לַאפרעביא ןָא

 ,ןברק ןייז ףיוא טכיוועג רעצנַאג ןייז טימ

 .סיוארָאפ ּפָאק םעד גודנעמלַאה גידנעטש

 -עג סעכילרעפרעק ַא ןעדליבכַאנ ,םונבָא

 סעגיסעילפ ַא ןעסעיגנווא ךרוד ,דנַאטשנעג

 -נעגעג ןעסיוועג ַא ןופ םרָאפ ַא ןוא לַאורטַאמ

 -עטרַאהרעפ רעטעּפש טרעוו סע סאוו ,דנַאטש

 -עגבָא ןערעוו רעקיטש-טסנוק עלע'פ .טעוװו

 .ןייב-דנַאפעלע ןוא ,ןירעטס ,סּפוג ןיא ןעסָאג

 -סַאלּפָאנַאװלַאג" ןוא "ּפיטָאערעטס" העז)

 (."קיט

 ךרוד עמורק סָאד :שינכעט ,ןעכיײלגבא

 תעז) .ןעכַאמכיילג ןעלייפבָא רעדָא ןעדיינשבָא

 .("ןעביולגסיוא"

 -ומכערב" ,"ןעבַאגבָא" העז .ןעבעגבָא

 ."לעט

 טסורב רעד ןופ דניק סָאד ,ןענהעוועגבא

 -עדולָאס וצ גנורהיפרעביא יד ןוא ןעצעזבָא
 סגעטסרהעמ ןוהטעג טרעוו סָאד .זויּפש ער

 -ווא .טַאנָאמ ןעטניינ ןוא ןעטכַא ןעשיווצ

 ןרעדנע עכלעוו ןעדנעטשמוא עכילנחעוועגרעס

 יד בעילוצ (1 :ןַארַאפ ןענייז לעגער ןעזעיד

 דניק סָאד טרעוו רעטומ רעד ןופ טייהקנַארק
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 עכילטסניק טימ לעשעלפ םוצ טרהיפעגרעביא

 -נווצ סדנויק םעד סָאװ םעד בעילוצ (9 .ךלימ

 ןיא ןייז לָאמַא ןעק סָאד ,טעּפש ןעמוק ךעלעד
 בעילוצ (98 ןַאד ("ןייצ" העז) טַאנָאמ ןעט9

 ןעק סע ןעוו ןיילַא דניק ןופ טייהקנַארק יד
 ןעניוז סע .ןעוויּפש-שיט ןעיידרעפ טינ ךָאנ

 רעגנעל רעדניק ערעייז ןעזָאל סָאװ ןעיורפ ַאד

 טימרעד זַא ןענוימ ייז לייוו טסורב ֹוד ויב

 סָאד ,טפַאשרעגנעווש עיינ ַא ויז ןרעדניהרעפ

 טדנוועגנוא ךיוא ,רָאנ תועט ַא רָאנ טינ זיא

 דניק סָאד ,ויא ךַאזטביוה יד ...ןעיירד רַאפ

 טָאה סע ווו לענש יוזא ןערעוו טנהעוועגבָא לָאז

 ,"ןעגיוז" חעו) .ןעייק וצ סָאװ טימ ךעלדניוצ
 : ("דניק"

 -רעבא" ,"גנַאלש-טָאגבָא" העז .רעטעגבָא)

 ."טסנעידנעצעג" ,"ןעביולג

 -עג ַא ןופ טייקפרַאש וד ,טּפמוטשץעגבָא

 -רעפ וצ ןעדייר ןופ טייקפרַאש יד רעדָא ,גיוצ

 .ןערעיל

 -לערעפ קַאמשעג רעד .טקַאמשענבָא

 -קַאמשעג ,םחענעגנַאנוא ,טּפעװעגסיוא ,טרעט

 | .ןערָאװעג זָאל

 .טייקפעיט ַא ןופ עדנע יד .דנורגבָא

 ןופ ,ןרעדנַא ןַא רעדָא ,ךיז ןעריגערגבַא

 .ןעלייטבַא רעדָא ,ןרעדנוזבָא טפַאשלעועג ַא

 טייקסיורג יד ןעמיטשעב .ןעצנערגבָא

 דיושנעשיווצ ַא ןעכַאמ ,ךַאז עסיוועג ַא ןופ
 .שרעדנַא סָאוװטע וצ סָאוװטע ןעשיווצ

 עדעימ יד (.צידעמ) טיײהנעגָאלשעגבָא

 עכלעוו ,טסויג ןעכולשנעמ םעד ןופ גנומוטש

 ןופ ןעדוול סעגיטיוצגנַאל ַא ךָאנ ןייא טערט

 -םולב ייב לעיצעפס ;ןעטיוהקנַארק עסיוועג

 ןופ טייהקנַארק ַא .עכַאוװש-נעוורענ ןוא .עמרַא

 .ןיא סלייטנעטסרהעמ ןעדייל ןעיורפ עכלעוו

 זיולב טמוק סָאד ביוא .טייצ-סנָאוצַאורטסנעמ

 סָאד ויא ןַאד טייקגידעימ עכילריטַאנ ןופ

 108 הַאלַאדבַא --- רעמעגבַא
 טי עי עי עמ יי

 ייב .ןעהורסיוא ךיז -- ןוהמ וצ עגיצנווא

 -עציזווּפש םעד גיטיונ זיא ,עקנַארק שינַארכ |

 רעד ףיוא ןעריצַאּפש גנַאל ,ןרעדנע וצ לעט

 -עג ענעורג ןעשיווצ לעיצעּפס ,טפול עוורפ

 ַא ,רעטסנעפ ענעפָא ויב ןעפָאלש :;ןעססיוו

 עסייה ַא ןעכיורבעג דנַאנַאכָאנ געט רָאַאּפ

 ןיו סגנַאפנָא לָאז רעסַאװ סָאד ,ךילגעט ענַאװ

 ץנַאג ויב ןעכַאמ להיק ךעלסובוצ ןוא סייה
 רָאָאֹּפ ַא ןיא טינ טפלעה סָאד ביוא .טלַאק

 -רעפ ַא רעּפרעק ןיא ןייז זומ ןַאד ,געט (4)

 ערעדנַא ןַא טרעדָאפ עכלעוו ךַאזרוא ענעגרָאב

 .("טייהקנַארק" העז) .גנולדנַאהעב

 .ןעכַאמ ףעיש ךַאד ַא (.טיכרַא) ךַאדבָא
 רעד :ויא קעווצ רעד .ךַאלפ רעדָא ךוולג טינ

 טַאה טייקפעיש יד .ןעניר רעטנורַא לָאז ןעגער

 -וכרַא רעד זומ ךרודַאד ,ןעדַארג ענעדעישרעפ

 טימ ךיילגוצ ןעבעגנָא רעטסיימיוב םעד טקעט

 לָא ג נ ו כ ַא ד ב ָא יד דַארג לעיפיוו

 | .ןערעוו טכַאמעג

 ,טכענק ס'טָאג ,םיהלא דבע = האלֿא-דבַא
 -ַאט ןוא עשוהי ,השמ ןערעװ ןַארַאק ןיא
 -יטעב ןעמָאנ ןעזעיד טימ רעטָאפ סעדעמַאח

 עשידוי עגינווא טנַאמרעד דעמַאהַאמ .טלעט

 -וופ ענייז סלא ןעמָאנ ןעזעיד טימ עטנערעלעג

 .רענגעג עטסגירע

 -עג .דעמָאהַאמ ןופ רעטָאפ ,הַאלא-דבא

 רחוס סלַא .טשעג ןֹוא 245 אקעמ ןיא ןעריוב

 870 בירטַאי ןיא עוייר סלעדנַאה ַא ףיוא

 זַא טלהעצרעד טרעוו טייהנהעש ןייז ןעגעוו

 -ָאה ַאנומַא רענהעש רעד טימ הנותח ןיוז וצ

 סָאד טכוזרעפיוא ןופ תולותב 900 ךיז ןעב

 .ןעמונעג ןעבעל

 ,אלַאמ ןביא הַאלַאדבַא ןב הַאלַאדבַא

 -ַאק ןוא רעטנרעלעג רעשיבַארַא רעסיורג ַא

 ןיא ןעריובעג .ןַארָאק ן'רעביא רָאטַאמנעמ

 רהָאי 78 ןעברָאטשעג ןוא 1248 ַאיל'ַאווילע

 -רע עועיגילער עטשרע ןייז טגירק .טלַא
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 ןוילַא זיא רעכלעוו רעטָאפ ןייז ןופ גנוהעיצ

 -נַאװ .בושה רעזעיגילער ַא ןעזעוועג ךיוא

 ענעדעישרעפ רעביא רעטָאפ ןייז טימ טרעד

 "רעפ יד ןערידוטש וצ ידכב טדעטש עסיורג

 ַאפרוג ןיא .ןעטקעלַאיד עשיבַארַא ענעדעוש

 "וצ רעהכאנ טמוק ;ץנעדורּפסירוי רע טנרעל

 -ָאק ן'רעביא תושרד טלַאה ןוא םייהַא קיר

 ןוא טייקגיניופרַאש ויז ןיא טגויצ  .ןַאר

 וד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ טהיצ

 םוגַאנ קיוש רעד .טייצ רענעי ןופ עטנרעלעג

 -סיורג רעד .דובכ לעיפ טלייטעגוצ םהיא טָאה

 -רע ךילטנעפע םהיא טָאה ַאשַאּפ ַאפַאג ריזיוו

 ןופ ןַאמ רעטסעטנרעלעג רעד ןייז וצ טרהעלק

 עטנרעלעג עשיבַארַא ערעטעּפש .טיוצ רענעי

 .טקעּפסער לעיפ טימ םהיא רעביא ןעביורש

 -סערג ,אפַאקַאמלֿא ןביא הַאלַאדבא
 -נוא טבעל .רעביורש-לעבַאפ רעשיזרעפ רעמ

 טייצ רעד ןיא ,טרעדנוחרהאי ןעטפ ןופ ןעטימ

 -רעפ א ןעזעוועג זיא .רושנַאמלַא ףילַאכ ןופ

 לַאפ םעד טימ רעבָא זיא ,טרובעג ןופ רעז

 םעד וצ ןעגנַאגעגרעביא ןעדַאיעמָא יד ןופ

 םעדכרעד ןערָאוװעג זיא ןוא ,םוטרענַאדעמַאהַאמ

 סָאװ רַאפרעד .ןעפילַאכ יד ןופ גנולבעיל רעד

 -כיוו יד טימ טיורטרעפ ןעועוועג זיא רע

 רעד טָאה ןעפילַאכ יד ןופ תודוס עטסניט

 -על ַא ןיא טהערדרעפ םהיא רושנַאמלַא ףילַאכ

 ןייז טימ ךיז טָאה רע סָאװ ןופ רהַאפעג סנעב

 ןייז .ןעהערדסיורַא טנעקעג טינ ןיוש ןעבעל

 ןוא "קַאנמיד ןוא קַאלילַאק" קרעוו סענהעש

 עשיבַארַא רעד ןיא ןערָאוװעג ןעבירשעג

 טָאה דרָאפסקָא ןופ לָאבשטַאנק .ּפָארּפ .ךַארּפש

 רעד ןיא ..שיולגנע ןיא טצעזעגרעביא סָאד

 הַאלַאדבַא טגָאז קרעוו ןעזעיד ןופ המדקה

 -עגרעביא סנעטסיימ לעבַאפ וד טָאה רע זַא

 עועיד) .ךַארּפש עשיוולעפ רעד ןופ טצעז

 יד רַאפ ןעיורעּפ ןיא טשרעהעג טָאה ךַארּפש

 200 ךרעב .ה .ד .ךַארּפש עשיזרעּפ עגיטצעו

 -ץג ייז טָאה רֶע .(טייִצ ס'האלודִבָא רָאּפ רהָאו

 ,ַאהיז"רב ןופ ןעבירשעג ךוב ַא ןופ ןעמונ)

 -לעוו ,ןַאוװרישונ-ורשח גינעק םוצ רָאטקָאד ַא

 -םיא ןופ טייצ רעד ןיא טגינעקעג טָאה רעכ

 סָאד וא טגָאז ֹופנעב .ןַאניטסוי רָאטַארעּפ

 ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טָאהעג טָאה קרעוו

 יטסעוו ןיא רעקלעפ יד ןופ עיצַאזיליוװיצ יד

 "וע ןופ לייט ןעסיורג ַא ןוא ;ןעיזַא ןעכיל

 .ַאּפָאר

 -ער עשינַאדעמַאהַאמ רעד ךָאנ ,ןעלַאדבַא

 סנעמעוו ףיוא םיקידצ גיצריפ יד ,ןָאיגיל

 דעמָאהַאמ סלַא .טריטסיזקע דרע יד תוכז

 טָאג וצ ףיורַא דרע יד ויא ןעברָאטשעג זיא

 דובכ םעד ןעריולרעפ טָאה יז זַא הנעט ַא םימ

 ַא ןופ סיפ יד טימ ןעטערטעג ןערעוו וצ

 -עג וצ ןעכָארמשרעפ רהיא טָאג טָאה .איבנ

 -ומ ייז ,רוד ןעדעי וצ םיקידצ גיצריפ ןעב

 לָאז יו ידכב ןעטלַאהעב ןעביילב רעבַא ןעז

 ןעלָאז ןעמַאזוצ עלַא .םויק ַא ןעבָאה ןענעק
 :ויו ןופ רעטסעטלע רעד ןוא ןעלַאדבַא ןעסווה

 טריּפָאקעג יוו סיוא טהעז סע -- ."ווָאהג"

 .םודס ויב ,טָאג רַאפ ,םהובא ןופ הנעט יוד

 -לַאהעב ערעזנוא ךיוא רימ ןעבָאה זנוא ויב

 ויא ןעטיוצ עטצעל יד ןיא -- .ו/9 ענעט

 םינ ,ןעלַאדבַא סַאלק רעצנַאג ַא ןענַאטשעגפיוא

 -נוא טימ םורַא ןעפיול .ענעברָאדרעּפ גינעוו

 "עב רעּפרעק וד ,סיפ עטעקַאנ ,ּפעק עטקעדעב

 יד םורַא ,תויח עדליוו ןופ לעפ טימ טקעד

 טגנעה סע ןעכלעוו ןופ לעטריג ַא ןעדנעל

 ןעגָארמ ויז ןופ עכנַאמ .עברָאט ַא רעטנורַא

 ַאזַא .ןעגנַאלש ענרעּפוק רעצרעה ערעייז ףיוא

 .רענרעל-ליואוו ַא זיא סָאד זַא טגָאז ןעכייצ

 רַאַאה ,תועמק טימ ןעלדעּפמורַא ןופ ןעבעל יז

 -וטרַא עכלעזַא ךַאנ ןוא ּפָאק סדעמַאהַאמ ןופ

 .לעק |

 ףוג ןופ לייט רעד ( טַאנַא) ,ןעמָאדבא

 טביוה ."ךיוב" ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקעב

 ןוא ןעטסורב יד רעטנוא דנור-בלַאה ןָא ךיז

 -ָאנַא ראפ זיא .טייז-םהָאש רֶעד ייב טגידנע
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 ןעלווט ןעביז ןוא טלייטעג קעווצ ןעשימָאט

 רעד (1 .ןָא טזייװ רוגיפ עדנעגלָאפ יד יו

 סָאװ לוימ רעשילַאקילבמוא (9 ,בורג-נעגַאמ

 . -ורטסַאגָאפעה (8 ,רונש-לעּפָאנ יד טלַאהטנע
 -וה 4 ,ביילרעטנוא סָאד טלַאהטנע ,לוומ רעש
 (8 ,ץלומ וד טלַאהטנע ,לייט רעשירדנַאכָאפ
 (6 ,ןעדנעל יד ןעטלַאהטנע ,ןעלייט רַאבמיל
 -ַאילוא (7 ךילדנע ןוא ןעלייט ךיוב-רעטנוא

 -וובמווז יד ןעטלַאהטנע עכלעוו לייט רעשיק

 -גַארפַאיד) דנַאודייש עכילרעניא יד .רענ

 םעד ןופ ןעמָאדבַא יד בָא טלויט עכלעוו (עמ

 סיוא טהעטשעב ןוא גיטרַא-לַאסַארַאּפ זיא ףמור

 . טביוה יז .ןעלקסומ ןוא ןעלעצ ןופ עסַאמ ַא

 -סיוא-ןוא-נויא עדעי טימ טקניז ןוא ךיז
 -ול ערעלטימ רעד ןיא ,טיוה יד .גנומטַא

 ןוא לייט-םהַאש ןופ רָאָאה יוד וצ זיב עינ

 טנַאּפש ןעיורפ ערעגנַאװש ייב .טַאלג ןוא ןיד

 רעד זיב טַאנָאמ ןעטירד ןופ סיוא ךיז יז

 -ניבטנע רעד רַאפ ןעכָאװ רעיפ .גנודניבטנע

 םוצ רעטנורַא ךיז טזָאל דניק סָאד ןעוו גנוד

 ,ןוא ךָאנ טפַארקינַאּפש וד טזָאל גנַאגסיוא

 -וצ ןעמַאדבַא יד טלַאפ גנודניבטנע רעד דָאנ

 לעצנור ןוא ןעטלַאפ ןענווצ טמענ ןוא ןעמַאז

 -רעגנַאװש ַא ןופ םינמס סלַא ןעביילב עכלעוו

 ןעמַָאדבַא רעד ןופ גנורעסערגרעפ וד .טפַאש

 -יא ַא ךרוד ןעריסַאּפ ךיוא ןעיורפ ייב ןעק
 -ָאמ םעד טרעטש עכלעוו טייהקנַארק עכולרענ

 -ווז ןעיורפ עגידלושנוא עלעיפ .סולּפ-סטַאנ

 -ָאה ויז זַא ןערָאװעג טגידלושעב ךרודַאד ןענ

 בייל רֶעייֵז ןופ טכורפ ֹוד ןעבירטעגבָא ןעב
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 "עגסיורַא רעטעּפש ךיזו טָאה סע דנערהעוו

 יד ןענַאטשרעפ טינרָאג ןעבָאה ווז זַא טלעמש

 ןעגעג ןערָאװעג טכַאמעג וויא סָאװ עגַאלקנַא

 יד זיא ןעמָאדבַא רעד ןופ ןעסקאו סָאד
 .ןעטייצ רעגנאווש ענעדעישרעפ

 ןעק (גנוצעזרעפ טרַאס ַא) רָאמוט ַא .ייו

 -בַא ןַא ןופ עכַאזרוא יד ןייז לָאמַא ךיוא

 ןופ זיא הלותב ַא --- .גנורעסערגרעפ-לַאנעמָאד

 -סַאגַאּפיה םייב --- .ןעסָאלשעגסיוא טינ םעד

 -צייר .רחעמ ןָאמַאדבַא רעד זיא לייט ןעשירמ

 סיוטש ַא .ןעלייט ערעדנַא יד ייב סלַא רַאב

 -רהעפעגסנעבעל טפָא זויא לייט ןעועיד ףיוא

 -עג רעד זיא דנעגעגי-לעּפָאנ םעד ןיא .ךיל

 וד ןופ לייט רעסיורג ַא לייוו רעווש להיפ

 םעד טימ טפינקעגנעמַאזוצ ןענייז עדייוועגניא

 יד זיא ןעטייז ןעדנעל יד ןיא ןוא ,לעּפַאנ
 -ופעג ןעמַאדבַא יד ןיא .ןעטסקידמַא טיוה

 ןַאמ ןופ ןענַאגרָא טנָאיצקודָארּפער יד ךיז ןענ

 ךיז ןעניפעג קעווצ ןעזעיד ראפ .בייוו ןוא

 וצ ןָאיצרָאּפָארּפ ןיא רענייב גינעוו טרָאד

 רענייב-טסורב יד ןופ .לייט ןרעביוא םעד

 רעּפרעק רעד ךיז טלַאה ןעמָאדבַא יד ךרודַא

 טגידנע רעכלעוו דַארקיר םעד ףיוא זיולב

 עדייב ףיוא גניר ַא טימ ןעטפוה יד ןיא ךיז

 זיא רעדניק ןוא רענעמ ויב .רעניוב-לעקנעש
 רֶעד ייב סלָא שרֶעדנַא סעצָארּפ סגֵנומטָא רֶעד
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 -ָאדבַא יד ךיז טגעוועב עטשרע יד ויב .יורפ

 וד עטייווצ יד יוב ןוא ןעמהטַא יוז תעב ןעמ

 ויב סָאװ זיא םעד ןופ ךַאזרוא יד .ןעטסורב

 -נעווניא לייט-סטכעלשעג רעד זיא וורפ רעד

 "עיפ .ןעסיוא'רד ףיוא ןַאמ םעד ויב ןוא גיד

 .ןערעוו וצ טעפ רוטַאנ יד ןעבָאה ןעיורפ על

 רעד ןיא סטעפ יד ךיז טלעמַאז עזעיד ייב

 לויט ןרעדנַא ןעדעי ןיא סלַא רהעמ ןעמָאדבַא

 .רעּפרעק ןופ

 טימ דנַאבנייא ןַא ,דנַאב-לַאנעמָאדבא

 רעד ךָאנ דלַאב טרעוו ןערָאטעבדניק ַא ןעכלעוו

 -ער טרעוו סָאד .טלעקיוועגנויא גנודניבטנע

 -עגנוא ןופ ןערעוו וצ טכַאמעג טרידנעמָאק

 -עדעב וצ יווװ םיירב יוזַא ,ןילזַאמ עטברַאפ

 .(טרָאד העז) יד ןעק יד ראפ ןעמָאדבַא

 א א
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, | 
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 -לַאנעמָאדבַא רעד וומ ןעדנוטש 19 עטשרע

 יד ןופ ןוא ןעמונעגמורַא טסעפ ןייז דנַאב

 רעזיול ךעלסיבוצ ןָא ןעדנוטש 94 ערעדנַא

 רע ןעוו .טייציטעבדניק ןופ עדנע וצ זיב
 -עב ךיו טזָאל סָאד .טגיטייועב ץנַאג טרעוו

 דנַאב םעד ןעוועליפמשרעפ ךרוד ןעכַאמ םעווק

 ָאד דליב סָאד יוװ לעדָאנ-קעטש עטצישעג טוימ

 ןוא טנָארפ ןיא לעדָאנ-קעטש 9 ךרעב .טגווצ

 -סעטש עטסלעטימ יד .טייז עדעי ןיא 8 וצ

 רעד .עילַאט רעד ןיא ףעיט לעדָאנ

 וצ קעווצ םעד טימ טכיורבעג טרעוו דנַאב-לָאנ

 רעד ךָאנ לָאז ןערָאטעבדניק יד ןעטיהרעפ

 .ךיוב ןעדנעגנעה ַא טימ ןעביילב טינ טעבדניק

 - =עמַאדבַא

 ש"ס" טעסט "רעש א "סא סמ ראט ר ללמעע/"סס "לסאש "לאטא לראט וי

 ןעורענ יד ,ןעװרענ-לַאנעמָאדבא
 .ןעמָאדבַא רעד טימ ןעדנוברעפ ןענייז עכלעוו

 גנור רענרענייב רעד ,גניר-לַאנעמָאדכַא
 רעד ךיז טניפעג סע ןעכלעוו ןיא טעלעקס ןופ

 .ןעמָאדבַא רעד ןופ עדנע וצ לייט סטכעלשעג

 ךרוד ךוט ןופ ץנַאלג םעד ,ןעֿפמַאדבָא

 -ַאל :עימעב רעד ןיא .ןעמהענרעטנורַא ףמַאד

 .ַא ךרוד רעדעוװוטנע ,ןעּפעװסיוא סָאװטע ןעו

 עסַאג .סעצָארּפ ןעדנעכָאק ַא רעדָא ןעטלַאק
 "בָא ךרוד ןערעוו טנעקורטעג ןענעק ןעלקיטרא

 -טנעגווא סע טָאה לַאפ ןעטצעל ןיא .ןעפמעד

 רָאנ .ןעפמעדסיוא" ןעסייה טפרַאדעג ךיל

 --.םרעגריבעגנייא ןיוש ךיז טָאה ןעפמַאדבָא
 .ַא ןוֿפ טייקגיסעילפ עלעיפ :שיגָאלַארטעמ
 ןוא רעטכידעג ןערעוו טלַאהעג ןעשילַאטסירק
 בָא ךיז טפמעד טייקגיסעילפ יד ווו רעטכידעג

 -עיפ .קידוצ טביילב לַאטסירק רעטרַאה ַא זיב

 -ךיטַאנ בָא ךיז ןעפמעד ןעטייקגיסעילפ על

 .ןענוז יד ןופ גנומרַאװ יד ךרוד זיולב ,ךיל

 יד ןערעוו רעמיצ ַא ןיא טריסַאּפ סָאד ביוא

 -גוסעיפ עטּפעוועגסיוא רעד ןופ טבייפ דנעוו
 .טייק

 ,,ט466410ת

 ןערחיפרעפ ןעצימע .דורּפסירוו

 "ווו רחיא רעדַא ,ןייז ןעגעג טרָא רהיא רעדָא

 רעטנוא דניק ַא ןופ ןערהיפרעפ סָאד .ןעל

 -עּפָא רעדָא ןרעטלע ענייז ןופ ,טלַא רחָאי 6
 -גנעפעג רהָאו 90 טימ רַאבפָארטש זיא ,ןוק

 -רעפ סָאד ;ץימש ןהָא רעדָא טימ ,ןוא שינ

 רַאבפָארטש זיא שיא-תשא ןַא ןופ ןערהיפ

 רערהיפרעפ רעד רעבָא טָאה .דלעג טימ זיולב

 רעדייא טָאהעג הנותח עטרהיפרעפ רעד טימ

 .לגנע

 ,ןייז ןופ

 זיא ןערָאװעג טג/עג ןַאמ רחיא ןופ זיא יז
 .ןערָאװעג לטב הנותה עזעיד

 תָארטש יד ןיא סטייטס-דעטיינוי יד ןיא
 -עישרעפ יד ןיא ןעדעישרעפ ןָאשקָאדבַא ןופ
 ןיא רעבָא ,ןָאינוי רעד ןופ ןעטַאַאטש ענעד
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 -דעטיינוי יד ןיא ךערברעפ רעד זיא ּפיצנירּפ |
 -ָאק םעד ןופ סיזַאב ןעבלעזמעד ףיוא סטויטס -

 ןופ גנומיטשוצ יד  .דנַאלגנע ןופ ןָאלינָאמ

 טניפעג ןעמ זַא .ץור'ת ןייק זיא הבקנ רעד

 רע זיא ןעליוו רהיא ןעגעג רהיא ייב םהיא

 טינ ןעק לעדיימ עגירהעי-רעדנימ ַא .גודלוש
 -יטשנייא רהיא םימ וליפא ןערעוו ןעטלַאחרעּפ

 -קעװַא .ןעליוו סרעטָאּפ רהיא ןעגעג ,גנומ

 ןופ ןליפא ,םייה םהיא ןופ הבקנ ַא ןערהופ

 ךערברעפ ַא ויא ןעגעוו הבוט רענעגייא רהוא

 . .ץעזעג ןעזעיד ןעגעג
 "עב ןָאישקָאדבַא ןופ ץעזעג עשידוי סָאד

 שוא בנוגו :(ו"מ א"כ תומש) ףיוא טהור

 סע רעוו = .תמוי תומ ודיב אצמנו ורכמי

 ןוא םהיא טפיוקרעפ ןוא ןעשנעמ .ַא ט'בנג

 רעד לָאז ,טַאהט רעד ויב םהיא טּפַאכ ןעמ
 (ט ד"כ) םירבד ןיא .ןערעוו ט'גרה'עג בנג

 ןופ טרהיפרעפ .ה.ד "ויחאמ" ןיוש סע טסויה

 וד טרעוו (' ו"פ) ןירדהנס ןיא .םייה ןייז

 -עג ןעטכַא םעד ףיוא טעדנירגעב ןַאישקָאדבַא

 ףָארטש יד ןוא תורבדה-תרשע יד ןופ טָאב

 .לעקיטרַא ַא ןענ'בנג ראפ יו זיא םעד ראפ
 -עג טכַארטעב הַאלקש ַא זיא טלָאמנעד ,לייוו

 .םוהטנעגייא ןַא סלַא ןערָאוװ
 תרות זַא טגייצ ןעפָארטש עדייב יד ןופ דעיש

 -נהעזרעּפ ַא ןופ גנוצעלרעפ יד טכַארטעב השמ
 .ךילהייצרעפנוא סלַא טייהיירפ רעכיל

 ןופ רעדנירג ,ןיסַאי ןבא הַאלודבַא

 טָאה עכלעוו "סעדיוװַארָאטלַא" עיטסַאניד רעד
 -פַא ןופ לייט ןעטסערג םעד רעביא טשרעהעג

 100 ןופ ךרע ןַא רַאפ ןעינַאּפש ןוא ַאקיר

 ןעזעוועג טנַאקעב סגנַאפנָא ןיא .טויצ רהָאו
  ןעק רע זַא גידנעהעז רַאנ ,רערחעל סלַא זיולב

 -נערב טייוו טינ םזימַאלסיא םעד ןעטוג טיֿס

 רע .טרעווש רעד וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ןעג
 -כילקישעג לעיפ רהעז טַאהעג םעד ןיא טָאה

 ,תונוחצנ עלעיפ ןעטכָאפעגסיוא טָאה ,טווק

 -ימְעַב רעהעטשרָאפ יד ןופ םעד בעילוצ זיא

 - -רעטנוא רעד

 ,"לַאיָאר" לעטיט םעד טימ ןערָאװעג טלעט

 .טנעידעב טינ םהיא טימ רעבָא ךיז טָאה רע

 ,דוי רעד ןעזעוועג זיא רָאטקַאד ביול ןייז

 יד ןופ ןעטסנוג וצ ךיז טהימעב ,רעציּפש .רד

 .ָאקָארָאמ ןיא םד-תלילע םעד ןופ עדנעדייל
 רָאיפעטנָאמ סעזָאמ רעס ןופ גנַאלרעפ ן'פיוא

 -נוא טזָאלעג רע טָאה דלישטָאר לעינַאטַאנ ןוא

 -עגסיורַא טָאה ,ןוא םירפס עשידוי ןעכוזרעט
 "רעביא זיא רע סָאד ,גנורהעלקרע ןַא ןעבעג

 ןעסינעג וצ ןעטָאברעפ זיא ןעדוי זַא ,טגווצ

 .טולב

 -לָאפכָאנ רעטשרע ,דעס ןבא הַאלודבַא
 ןַארָאק ןופ רעביירש רעד .דעמָאהַאמ ןופ רעג

 סלַא טמהירעג  .עיצַאטקיד סדעמַאהַאמ ףיוא

 ןייז .רעביירש רעכילטקניּפ ןוא רעלענש

 טייהנעבעגרעביא ןוא רעטקַארַאכ רעטסנערע

 וד טפַאשרעפ םהיא טָאה םזינַאדעמַאהָאמ וצ

 -עג זיא .ןעטּפיגע רעביא לעמש רָאטַאנרעבוג

 -ָאטָא ףילַאק םייב בושח רעסיורג ַא ןעועוו
 | | .ןַאמ

 . טבש ןופ ףילַאק ,שיעטלע-יהַאלודבַא
 ןוא 1880 ןיא ןעריוּבעג  .ןעיזַא ןיא ַארַאגַאב

 ןופ טדיוט םעד ךָאנ ןהָארט םעד ףיוא טגלָאפ
 -פיוא עלעיפ טנעגעגעב ."ידהַאמ ףילַאק"

 -עבַא ןופ ןהָאי רעזייק םעד טגעיזעב ,עדנעטש |

 עכלעז רעד ןצ זיא ןוא ,1889 ןוא ןעיניס

 ןיא .ןעטּפיגע ןיא ןערָאװעג טגעיזעב טיוצ

 ויב עגַאלרעדינ ערעווש ַא רע טגירק 8

 1890 ןיא ןוא רענעילַאטיא יד ןופ טַאדרָאגַא

 ןופ דנעה יד ןיא יימרַא ןייז טימ רע טלַאפ

 ןוא .,טיוגנייו .לָאק ךרוד רענשטיק דרָאל

 םַא ייב ט'גרה'עג עלעטש רעד ףיוא טרעוו

 | .טַאקירברעד

 -עג ,ָאקָארַאמ ןופ ןַאטלוס ,זיזֿא-לודבַא

 ןופ ןהוז סלַא 1878 ָאקָארָאמ ןיא ןעריוב

 םעד ןעגיטשעב טָאה ,ןַאסַאה יעלומ ןַאטלוס

 .1904 ןיא טדיוט ם'רעטָאפ ןייז ךָאנ ןהָארמ

 -לוק רעשיעּפָארוע וצ גנוגיינ ַא טָאהעג טָאה
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 -עג עלעיפ ןופ

 .םוטרענַאדעמַאה

 רעבירעד רעבָא טרעוו ,רומ

 ָאמ םוצ ךילדעש סלַא טסַאה

 ַאה ,רוטַאנ רעזעיגילער ַא ןופ ,רענגעג ענייז

 עכלעוו עדנעטשפיוא לעיפ טבכַאזרוארעפ ןעב

 רעד טימ ןעקירדרעטנוא טנעקעג רָאנ טָאה רע
 גודגעהעז .עטכעמ עשיעּמָארוע ןופ עפליה

 -עג םהיא ןַאסַאה רעדורב ןייז טָאה ,סָאד

 רעדייא ,קלָאפ ןייז ןעבעגוצכָאנ רעסעב ,טנרָאוװ

 -ווװיצ עשיץּפָארוע רעד וצ ןעגיינ וצ ךיז

 טרעהעג טינ הצע יד טָאה רע לייוו .עיצַאזיל

 טלעטשעג גנודניברעפ ןיא ןַאסַאה ךיו טָאה

 "וצ ַא ךרוד .םהיא ןענעג ןעלעבער יד טיט

 זיזַא לודבַא ןעלַאפעג ףעירב 4 ןענייז לַאפ

 -סיוא טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןיירַא דנַאה ןיא

 -גרה וצ םהיא ןַאלּפ סרעדורב ןייז ןענופעג

 ןעבעגעגרעביא ףעירב ןעזעיד טָאה רע .ןענ

 ןעלדנַאה וצ טכַאמלָאפ טימ רעטומ ןייז וצ

 ןעסייהעג דלַאב טָאה יז .טלעפעג רהיא יוװ

 טנַאמרעד ןענייז עכלעוו סרעיזיוו יד ןעגנַאפ

 -ופסנָאק רעד ןיא רעמהענליוט סלַא ןועעוועז

 ןעסַאג יד רעביא ןעטייר ויז טזָאל ,עיצַאר

 ןופ טייורעטניח רעד וצ רע'םינּפ ערעייז טימ

 .ןעכערברעפ רעייז ןעפורסיוא ןוא ןעלוע יד

 רע ןעבעגעג הצע ןַא ןהוו םעד יז סָאה ,ןַאד

 ףיוא ויב ,םוהטנעגיוא רעייז ןעריקסיפנַאק לָאז

 -רעפ ןופ ןהָאזרעּפ ןעדעי ַא רַאפ סראלַאד 0

 רעכלעוו ייז ןופ רענייא .עילימַאפ סרעכערב

 9) ;םולגרמ יוד וצ טרעהיגניוא ךיז ןעבָאה
 ןיא ,עמוס ץלַאטָאמ וד ןעפָארטעב טונ טָאה
 ןערָאװעג טוורפעב עיצַאקיפטנָאק רעד ןופ
 ןעגייצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה 1007 ןיא ןעו

 םהיא ןעגעג דנַאל ןיא ןעמרוטש עסיורג רהעז

 םהיא דנַאל ןווז ןופ עכילטסייג יד ןעבָאה
 "ומ .רעדורב ןיוז 1908 ןיא ןוא טצעועגבָארַא

 רֶע .טצעועג עלעטש ןיוז ףיוא דיּפַאה יעל

 רע רעבָא ,סולשעב ןעועיד ןעגעג טריטלָאװער
 םעד רעדורב ןייז ןופ ןערָאװעג ןעגָאלשעג ןיא
 -עגנווא זוא ןוא ,1908 ,טסוגווא ןעמ9

 ןופ ןעגירק וצ ךַאמבָא ןווא ףיוא ןעגנַאנ
 רַאלָאד 88,000 ןופ ןָאוסנעּפ ַא רעדורב ןייז

 רעיגנַאמ ןיא ןַאד ךיז טצעזעב רע .רחָאי ַא
 טינ רהעמ ךיז טשימ ןוא ןַאמטַאווירּפ ַא סלַא

 .קיטילָאּפ רעד ןיא

 רעד ןופ ןַאטלוס רעטפ9 ,זיזַא ?ודבַא
 רעטייווצ סלַא 1880 ןיא ןעריובעג ,ייקריט

 -עב ןוא ןעטייוצ םעד דעמָאהַאמ ןופ ןהוו
 1861 ןיא ןהָארט ןעשיקריט םעד טגייטש

 -עמ לודבַא רעדורב ןייז ןופ רעגלָאפכָאנ סלַא

 ןַא ןעועוועג זיא רע לייוו רַאפרעד .דישזד
 -ַאזיליויצ עשיעּפָארוע רעד ןופ רעגנעהנַא
 ךוז טעוו רע זַא טנוומעג עלעיפ ןעבָאה ,עיצ
 רחעמ ןוא םערַאה ןייז טימ ןעבעגבָא רעגינעוו
  תועט רעד ;דנַאל ןופ ןעסערעטניא יד טימ
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 100 לודבַא --- ףיטַאלודכַא

 רָאנ יוװ ןהעז ןעמונעג ךלַאב רעבָא ךיז טָאה

 .דנַאה ןיא טפַאשרעה יד ןעמוקעב טָאה רע

 -על סעשירעדנעושרעפ ַא טרהיפעג טָאה רע

 תובוח ערעווש ןיא דנַאל סָאד טצעזרעפ ,ןעב

 טוורפעב טינ ךָאנ ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ

 ןיוז ןופ גנורעדנע יד .גָאט ןעגיטנווה םעד זיב

 םעד וצ ןעבירשעגוצ טרעוו עוייוו-סנעבעל

 גוא לַארענעג רעשיסור רעד סָאװ סולפנויא

 רעזעי'ד .טַאהעג םהיא רעביא טָאה ווָאטַאנ

 לוונָאק רעשיסור רעד ןעזעוועג טלָאמעד זיא

 טקרעמעג ןעבָאה עלַא .לָאּפָאנוטנַאטסנָאק ןיא

 רָאנ טניימ רע זַא ,ןעטכיזבַא סווָאטַאנגוא

 -רעפ עלעיצנַאנופ ַא ןיא ןערהיפ וצ דנַאל סָאד

 -נורג ַא ןעכָאה לָאז דנַאלסור ,טייהנעגעל

 .ןעגנילשוצנייא ייקריט יד טייהנעגעלעג .עג

 ,םיצעוי ייווצ טָאהעג רעבָא טָאה זיזַא לודבָא

 טעמכ ןעבָאה ויז ,ַאשַאּפ דַאוּפ ןוא ַאשַאּפ ילַאַא

 ווו .טכַאמעג טשינוצ רענעלּפ סוועטַאנגוא עלַא

 *ווז טימ ןוא ,ןעברָאטשעג עדיוב רעבָא ןענייז

 "עג ןַאטלוס רעגיניוטכייל רעד זיא טדיוט רע

 -ַאנגיא רעטנוא רעטרירעמסעט ַא יוװ ןעלַאפ

 ויא דנַאל סָאד .ןעליוו םענרעזויא ס'וועט

 -רענוא טימ ןערָאװעג טעטסַאלעב םעד ךרוד

 ךיז ןעבָאה 1878 ןיא .סעסקַאט עבילגערט

 טגָאזטנע ַאנווװָאגעצרעה ןופ טדעטש עגינווא

 -ָאה ןוא עסקַאט עגידלַאװעג יד ןעלהָאצ וצ

 -עג ַאינסָאב טָאה ףיורַאד .טריטלָאװער ןעב
 גידנעייז ,דנַאל סָאד .לעיפשייב םעד טגלָאּפ
 טָאה ,תובוח ןיא ןעקנוזרעפ ףעיט וצ ןיוש

 ןַא ןעריזיליבָאמ וצ סָאװ טימ טַאהעג טינ
 סע  טלָאװער םעד ןעקירדרעטנוא וצ וימרַא

 טינ הרירב רעדנַא ןיוק רַאפרעד םחיא זיא

 ןעכַאמ רעדָא ןעריטָארקנַאב וצ יוו ןעבילבעג

 טרהעלקרע טָאה רע רָאנ יוװ .סימַארּפמָאק ַא

 -נַאניפ ענייז טימ טלַאה סע יוװ ךילטנעפע

 -ַאורעפ ךיז ןעטנעדוטס 90,000 ןעבָאה ןעצ

 רע ןרעדָאפ וצ לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טלעמ

 טָאה סַאלסיא-לוא:קייש רעד .ןעריצודבַא לָאז

 ןעביילב וצ גיהעפנוא רַאפ טרהעלקרע םהיא
5 

 רע זיא 1876 יַאמ ןיא .ןהָארט םעד ףיוא

 רָאָאֹּפ ַא .ןהָארט ןופ ןערָאװעג טצעזעגבָארַא

 רע זַא ,גנַאלק ַא סיורַא זויא רעטעּפש גָאט

 .דרַאמטסבלעזו ןעגנַאגעב ןוא

 ןוא הָאזָאליפ רעשיבַארַא ,ףיטַאלודבַא

 1169 .בעגי .ןיצידעמ רָאטקָאד רעטמחירעג

 טויצ ַא ראפ טרָאד טריציטקַארּפ .דַאדגַאב ןיא

 ךָאנ קעװַא זיא רע ןעוו 1188 זיב ןיצידעמ
 ךָאנ ךילדנע ןוא קשמד ךָאנ טרָאד ןופ ,לוסָאמ

 -סָארג םעד טימ ךיז רע טנעקעב ָאד .םילשורו

 "לוס םייב םהיא רַאפ טָאה רעכלעוו רעיזיוו

 ךָאנ ןערעוו וצ טקישעג ,טקריוועגסיוא ןַאט

 -רָאפסיוא עסיוועג ַא ןעגידנעעב וצ ןעטפיגע

 -עגנָא רע טרעוו רהעקקירוצ ןייז ךָאנ .גנוש

 ןיא עיפָאזָאליפ רעד רָאסעפָארּפ סלַא טלעטש

 ןוא ןעיזַא-ןיילק רע טזיירעב רעטעּפש .קשמד
 ןעברָאטשעג זיא רע ואוו דַאדגַאב ךָאנ טמוק

 רע טָאה ןעבירשעג .ןַאמ רעטמהירעג רהעז ַא

 ןיא סנייא םיוק ,רעבָא קרעוו טרעדנוה ךרעב
 .טנַאקעב םהיא ןופ טלעוװ רעגיטצעי רעד ןיא

 -בילמיהטרעטלַא יד רעביא ןענייז קרעוו יד

 ענייא סָאד .ןעטּפיגע ןופ עטכישעג ןוא ןעטייק
 ,שטיוד ,ןייטַאל ןיא טצעזרעכיא ןיוש זיא

 טרעוו ןורכז ןייז .שילגנע ןוא שיויוצנארפ
 סאוו טקַאפ םעד בעילוצ טרעדנואוואב רהעז

 ףיוא ןארָאק ןעצנַאג םעד טנעקעג טָאה רע

 -ודעמ רעביא סעיצקעל ענייז .גידנעוונעסיוא

 -פיוא יד ןעגיוצעג ןעבָאה ַאיראק ןיא ןיצ

 - .טלעוו עטרהעלעג רעד ןופ טייקמאזקרעמ

 -וי ַא (םולש ןב) םעלַאס ןב לודבַא
 ןעטימניא טבעל .םַאלסיא םוצ דמושמ רעשיד
 טָאה דעמַאהַאמ תעב ,טרעדנוה-רהַאי ןעט7 ןופ
 יפיוהעב טרעוו סע .ןעקריוו וצ ןעביוהעגנָא
 רעסַאפרעפטימ רעד ןעזעוועג ויא רע זַא טעט

  ןיא סָאװ סעלַא סָאד ,זיא רעכיז .ןַארָאק ןופ

 ף"נת ןעשידוי םעד סיוא ךיז טניפעג ןַארָאל

 .ןערָאװעג טרהיפעגנייא טרָאד םהיא ןופ זיא

 .איבנ ַא סלַא רענַאמילסומ יד ייב טליג רע
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 - רעט84 רעד ,רעטפ רעד ,דימַאה-לודבַא
 -נַאטסנָאק ןיא .בעג ,ןַאטלוס רעשיקריט

 ןהָארט םעד ןעגיטשעב טָאה ,1840 לָאפָאניט

 ןיא דַארומ רעדורב ןעטצעזעגבָארַא ןייז ךָאנ

 ןיא ןערָאװעג טצעזענבָארַא ךיוא ןיילַא ,06

 ןיא רענעגנַאפעג ַא ןעברָאטשעג ןוא ,9
1, 

 1570 ןיא דימַאהילודבַא

 עשינעמרַא ןַא ןעזעוועג זיא רעטומ ןייז

 טָאה לודבַא ,עקטנַאגירטניא ןַא ,טייהנהעש

 -עג לויטנַא ןוא םערָאה ןיא טעוװװעדַאהעג ךיז

 ירעבמַאו .ןעגירטניא עלעיפ ןיא ןעמונ

 סָאד יו רהעמ טינרָאג טרָאד טָאה רע זַא טגָאז

 -נָאק רעשיברעס רעד ,ץיװָאטַאימ  ;טנרעלעג

 זַא טגָאועג טָאה לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא לוז

 ןעגעוו ןעדייר ןעק ירעבמַאו רעפיוא רענייק

 "מַאו ןוא ,טעטירַאטיוא טימ דימַאהי-לודבַא

 עגידריווקרעמ ַא סלַא רָאפ םהיא טלעטש ירעב

 .עמעלבָארּפ עשיגָאלָאכיסּפ

 -רָאפ טנרעלעג םהיא ןעבָאה ןעגירטניא יד

 -וווטנע םהיא ןוא טָאה טכיזרַאפ יד ןוא ,טכיז

 רעדָא ,ץנעגילעטנוא עטרידוטשנוא ןַא טלעק

 רע ןעכלעו טימ טקניטסניא ןעפרַאש אזַא

 -וטש יד ןעגייטשרעבירַא טנעקעג ךָאנ טָאה

 ַא ןיא טבעלעג טָאה רע .ץנעגילעטניא עטריד

 ןַא ףיוא ןענַאטשעג זיא דנַאל ןייז ןעוו ,טווצ

 ןיא טונימ עדעי ,ןאקלואוו ןעדנעכערבסיוא

 ןיא ,טַאה ַאפָארוע .ןעגנירטשוצפיוא טפול רעד

 ,סומויטַאנַאפ ןעטסנערע ןופ טירשטרָאפ רהיא

 .סומוינַאמוה ןעטריקסַאמרעפ ַא ןעמונעגנָא

 רהיא טעטכירעג עקסאמ עזעיגילער יד רעטנוא

 עכילגינעק סעדעי טָאה ,רבק ןעגילייה םעד ךָאנ

 -עב םעד ףיוא טפַאשנעדיול טומ טקוקעג גווא

 .ןופ רעטסנעפ יד ךרוד ,טנעירַא ןעמרעביוצ

 -והטכיור יד ןעלקיווטנע .לָאפַאנוטנַאטסנַאק

 "ווצ סעזעיד ןעסיוהעג טלַאו דנַאל ןופ רעז

 -נעדייל וד ןוא ןעכַאמ רענהעש ךָאנ דנַאלרעב

 -לודבַא .ןרעפערגרעפ וצ ךָאנ ענעי ןופ טפַאש

 טוג רהעז סָאד טָאה עיגָאלַאכוסט ס'דימַאה

 + ףאפ טַאהעג ארומ טָאה רע .ןעגנורדעגכרוד

 ,רעבָאהבעיל לעיפוצ טָאה סָאװ טייהנחעש רעד

 ןופ ןערעוו ןעסירעגבָא טינ ךילדנע לָאז וז זַא

 טלעיהעגניוא םינּפ רהיא רע טָאה .ןַאמ רהוא

 רהיא ןוא ךוטקעד ןעוויטַאווד עסנָאק ַא טימ

 -וליויצ עגיטסול רעד ןופ ןעטלַאהעגקירוצ

 .עיצַאז
 .עיטַאמָאלפיד ןייז ןע :זעוועג זיא סָאד

 יד םורַאװ ךַאזרוא יד ךיז טרהעלקרע טיטרעד

 -ילבעג גָאט ןעגיטנייה םעד זיב זיא ייקריט

 -ָארוע רעד ןופ גילעטשרעטניה לעיפ יוזַא ןעב

 טקוקעג רע טָאה רַאפרעד .עיצַאזיליוויצ עשיעפ

 -ַאמ עגידנעזיוט-טרעדנוח ףיוא טכַאדרעפ טימ

 ןעקיש טגעלפ  דנַאלסור סָאװ רעגליפ ןעס

 טקוקעג טָאה .רבק ןעגילייה םוצ ךילרהעו

 ןופ יימרַא עמלעט טשרעפ יד ףיוא יוו ייז ףיוא

 עגיטסניג ַא ז עכלעוו ,דנַאלסור אנוש ןייז

 רע .ןעגנולשוצנויא דנַאל ןייז טייהנעגעלעג

 םהיא לָאז עכלעוו ו קיטילָאּפ א ןעמונעגנָא טָאה

 רע .םיאנוש ענעגייא ענייז ןופ ףליה ןעפַאש

 טזָאלעג טינ דנַאל ןייז ןופ תורצוא יד טָאה

 ןעטלַאהעגפיוא רעסעב סע ןוא ןעלקיווטנע

 טימרעד .רעקלעפ עדמערפ ןופ תואוולה טימ

 ןעטיה רָאטידערק ןעדעי ַא טצעזעג רע טָאה

 םוראד ךיז סע טָאה םענויק ןוא עגירביא יוד
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 : יי 4 עי עייסי י.י, עי קייט, יי שיט יי שיט עי יי יי יי ימי ימי יי טיי ימי ימי עי עא ימי עיר יי ימי קי עי עי עי ירא יו יט יהי עי יהי קי ימי עי יי עי יוסי יי יי

 עטרַאה ַא טיט ןעלעטשוצסיורַא טניולעג טינ

 עכיוה רהעז א ןעזעוועג זיא סָאד .טסיופ

 וד ץָארט ,טָאה עכלעוו קיטילָאּפ ענעגנולעג

 עשיעּפָארוע יד ,ךַאד .ןעהורנוא-נַאקלַאב עלעיפ

 דנַאל ןייז ןוא ,ןעזָאלעג ןעדעירפ ןיא טלעוו

 ןופ ןעסיירבָא סָאד .גנַאגרעטנוא ןופ טצישעג

 - ײַארדַא ,ַאניװָאגעצרעה ,ןעינסָאב ,ןעירָאגלוב
 ויולב ןעזעוועג ןענייז םוטַאב ןוא סרַאק ,ןַאה

 -עג ןוא ,אפוג רעּפרעק רעד יבַא רָאָאה עזיוב

 .םהיא ייב ןעבילב

 עדמערפ ןענרעל רע טגעלפ םייהעג ןיא = |
 טָאה טייקכילטנעפע רעד ןיא ןוא ןעכַארּפש

 -נַא ןייק ןעק רע זַא קורדנווא םעד טכַאמעג רע

 '1800 ןיא דימאהלודבא

 סָאװ ,םעד .שיבַארַא רעסיוא טינ ךַארּפש רעד

 -עג רע טָאה שיבַארַא םהיא וצ טדערעג טָאה

 סָאװ םעד רעביאנעגעג טייקגיטסניג ַא טגיוצ

 םוחנ םייח 'ר .ךַארּפש רעדנַא ןַא טדערעג טָאה

 יו ןענַאטשעג םהיא ויב זיא ישַאב םכח רעד

 -ַארַא טדערעג טָאה רע לייוו רַאפרעד בושח ַא

 םהיא וצ טדערעג טָאה רַאטיזיוװ רעדעי .שיב

 -עג שיבַארַא ןייק טָאה רע ביוא ןוא ,שיבַארַא

 + "רעביא ןַא ךרוד ןעדייר טזומעג רע טָאה טנעק

 -עג לָאמַא טָאה רעצעזרעביא רעד זַא .רעצעז |

 רעדָא גגושב ,גנוצעזורעביא עשלַאֿפ ַא טכַאמ

 ענייז ןיא ןעקרעמ םיוק ןעמ טגעלפ ,דיזמב

 תעב .טּפַאכעגפיוא סָאד טָאה רע זַא ןעגיוא

 לָאמָאניטנַאטסנַאק ךַאנ |
 קינָאלַאס ןופ טרהיפעגרעביא םהיא טָאה ןעמ

 ןעשטייד םעד ףיוא

 לָאמנעטשרע םוצ רע טָאה ?וולרָאל" רעפמַאד

 -ַאה םיניבמ .שיזיוצנַארּפ טדערעג ךילטנעפע

 טימ טדערעג רהיא טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןעב

 -עלעג טָאה רע .סינטנעק עכילנהעוועגרעסיוא

 לעיצעּפס .סעירָאטס וויטקעטעד עשילגנע ןעז

 -ָאה סמלָאה קָאלרעש יד .ליָאד ןַאנָאק ןופ יד

 -נויא ןעפעיט ַאזַא טכַאמעג םהיא ףיוא ןעב
 ,טרעסייאעג לָאמ לעיֿפ ךיז טָאה רע סָאד קורד

 ףעישט ַא ןייז וצ ןעריובעג זיא ליָאד ןַאנַאק

 . .ווצילָאּפ יד ןופ

 העז) ךונע ןייז טָאה טדיוט ןייז ראפ

 -וורשפיוא לָאז רע ןעטעבעג םהיא ייב (טרָאד

 רע עכלעוו ןיא ,גנוביירשעבסנעבעל ןייז ןעב -

 .ןעגיטרעפטכערעג טלעוו רעד רַאפ ךיז לָאז

 -ווהעגנָא סָאד ןיוש בָאה ךיא" :רע טרעפטנע
 .גיטיונ רַאפ םינ סָאד ןיפעג ךיא רעבָא ,ןעב

 רַאפ ןוהטמ סָאד ןיוש ןעלעוו רעקירָאטסוה יד

 ןוהמ סע ןעלעוו ,עשיקריט יד טינ ביוא .רימ

 -עב טנייה טרעוו סָאד ןוא ?.עשיעּפָארוע יד

 -נָאק רעשיברעס רעד ,ץיווָאטַאומ .טגיטעמשי
 םהיא ףיוא טָאָה לָאּפָאנטנַאטסנָאק ןיא לוז

 סנעמעוו ,עסיורג יוד וצ טרעהעג רע" :טגָאזעג

 ןענייז ייז ןעוו ןהעז רָאנ ןעק ןעמ טייקסיורג

 לת ַא רַאפ סָאװ טםצעי טהעז ןעמ ".טריוט ןיוש

 גָאט םעד ןופ ייקריט רעד ןופ ןערָאװעג זוא סע

 .רעטנורַא זיא רע סָאװ

 -בָארּפ סעשיגָאלָאכיסּפ ַא ןעזעוועג זיא רע

 גידנעטש ,הטומ-רעווש ַא טימ טעטסַאלעב ,סעל

 -ַאריּפסנָאק ןעגעג טכיזרָאפ טימ ןעגיוצעגנַא

 ןענייז ןערָאטסינימ עטסעטנהָאנ ענייז .סעיצ

 -ַאטשרעפ טָאה רע .עשוקריט ןעזעוועג ןעטלעז

 "וז ןעלעוו ןענָאיצַאנ עדמערפ ןופ יד זַא ןענ

 ,ןוא ןעסערעטניא ערעייז רַאּפ טסנוג ןייז ןעכ

 יד ןעגעג זיא סערעטניא סנעדעי ַא יװ יוזַא

 טימרעד רע זיא ,ערעדנַא ֹוד ןופ ןעסערעטניא

 רע טָאה גנַאל .עיצַאריּפסנָאק ַא ןעגעג רעכיז
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 -בָא ייז טגעלפ רע .ןעטלַאהעג ייז ןופ ענייק

 "ווצ ענעדעישרעפ ןיא עזייוו-לעצנייא ןעפַאש

 םהיא םורַא ךיז ןעלָאז גידנעטש ,זַא ידכב .ןעט

 םעד ןופ טָאה רֶע .עטלַא ןוא עשירפ ןעניפעג

 רעיינ רעדעי זַא ,גנורהַאפרע יד ןעמוקעב

 .עטלַא יד רעביא ןעטרָאּפער וצ םהיא טגָארט

 געירק ןיא רע טָאה קיטקַאמ עזעיד בעילוצ

 יד .ןעטילעג לעיפ רהעז (1877) דנַאלסור טימ

 ןעביילב טנעקעג טינ ןעבָאה רענעלּפ-סגעירק

 -עג ויא ןערָצטסינימ ענויז ןופ רענייק .דוסב

 -ַאה וצ ןעטסָאּפ ןייז ףיוא גונעג טלַא ןעזעוו
 גנורהַאפרע סנָאיצַאזינַאגרָא עגיטיונ יד ןעב

 ןיא .טַאהעג גיטיונ טָאה המחלמ ַאזַא יװ

 -עב עטלַא ןעזעוועג ןענויז לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 ןייז ןופ ןעבילברעפ ךָאנ ןענייז סָאװ עטמַא

 טסואוועג טָאה רע ,רעבָא םישזעד סרעדורב

 ,ויורּפ ןעדעיַא רַאפ ןעפיוק ךיז ןעזָאל ייז זַא

 טָאה ןיילַא רע זַא רעדנואוו ןייק זיא סע ןוא

 -בא עדעי ןיא ןעשימ ןעמונעג רעטעפש ךיז

 .עיצארטסינימדא ןייז ןופ גנולייט
 ןעבָאה ןעטסידרַאג דנעזיוט-גיצנַאוװצ זיב

 -עו ַא .טסַאלַאּפ ץידלי םעד ןעטיה וצ טָאהעג

 ופ ןערָאװעג טכַאװועב זיא רעטסינימ רעד

 -עב ויא םערַאה ןייז .ןענָאיּפש עטרעדנוה

 .ןעביול ןופ ןעזעוועג טכַאװ

 -כרוד לעיפ טַאהעג טָאה ןעכוזעב טזומעג םהיא

 זויא .ןעמוקעגוצ זיא רע רעדייא ןעדיילוצ

 טזומעג רע טָאה ,ןעזעוועג הכוז ןיוש רע

 רענעגיובעג ַא רהיט רעד ויב ןהעטש ןעביילב

 .עגַארפ יד ןעמוקעב טָאה רע זיב ןעטרַאװ ןוא

 ןעסעזעג זיא דימַאה-לודבַא .ליווװ רע סָאװ

 ןעכלעוו רעטנוא ,טעּפרַאק ַא ףיוא קעווַא טייוו

 ןייז .קָאלג רעשירטקעלע ןַא ןעזעוועג ווא סע

 ַא טיירעב ּפָאנק םעד ףיוא ןעגעלעג זיא סופ
 רענעגיובעג רעד .גיטיונ ןעוו ןעבעגוצקורד

 ןייז ןעמוקעב ,רהיט רעד ייב גידנעהעטש טָאה-

 "רַא ןַא טָאה 1009 ןיא .קעװַא ןוא רעטטנע

 ַאזַא ןיא ןענ'גרה וצ םהיא טריבורּפ רעינעמ

 טיי עי ,ןעי עי ןעיימ עי;

 טָאה סע רעוו

 16 דימַאה-לודבַא
 עיי"ש שיש שי יט עס עי ער עא עא עי

 ןעביירש וצ ןעגנוטייצ ענייז ןעטָאברעפ טָאה

 ןעגעג טכַאמעג ןערעוו סָאװ ןעטַאטנעטַא ןעגעוו

 יילניקעמ טנעדיוערּפ ןעוו .ּפעק עטניורקעג

 -עג טכירעב רעד טָאה ןערָאוװעג ט'גרה'עג זיא

 רע רעדייא .ןעברָאטשעג זיא רע זַא טעטיול

 טזומעג דנוה ןייז טָאה ןעסעגעג סָאװ טָאה

 .ןעבוזרעפ רעהירפ ןופרעד

 ןוילַא טגעלפ .רעגרַאק ַא ןעזעוועג זיא רע

 -סיימ-כוק םעד ןופ גנונבכער יד ןעקוקכרוד

 ןעמ סָאוװ ןעלעטשעב ןיולא טפָא טגעלפ .רעמ

 ןעמ טַאהעג בעיל רעמיא טָאה .ןעבָאק לָאז
 -ַאזעגנָא טָאה .תוצע ןענערפ םהיא ייב לָאז

 .םוטכייר ןעסיורג רעייהעגנוא ןַא טלעמ

 טגיילעגנא ןעגעלעג ןענייז ןעבַאז עלַאפטרעװ

 טסַאלַאּפ ץידלי ןופ ןרעמיצ עגילדנהעצ ןיא

 -עגרעפ ראפ ןעגעגַאד .ןיזַאגַאמ ַא ןיא יו

 .זוירּפ ןעדעי טלהָאצעג ןיוש רע טָאה ןעגעינ

 ,טסַאלַאּפ ןייז ןיא רעטַאעהט ַא טָאהעג טָאה רע

 יד טלעיּפשעג ןוא ןעגנוזעג ןעבָאה סע ואוו

 -רַא עשינעילַאטיא ןוא עשיויוצנַארפ עטסערגרע .ןעגנולעג טינ םהיא זיא סע רעבָא ,ךוזעב



 -רעפ ,ןיילַא רע טגעלפ לָאמליט .ןעטסיט

 ןיא .ןעלעיּפש-טימ ווז טימ ,טייהרעטלעטש |

 -ַאז ַא ,דרעפ 200 טַאהעג רע טָאה לַאטש ןייז

 לעגייפ ענעדעישרעפ טימ ןעטרָאג ןעשיגָאלָא

 עירעלַאג-רעדליב ַא ןוא ןעלייט-טלעוו עלַא ןופ
 ןעזעוועג זיא -- טגָאז ןעמ יװ -- עכלעוו

 -לאהעג זיא -- עטסרַאבטסָאק יד ןופ ענייא

 .גנונדרָא עטכעלש רהעז א ןיא ןעראוועג ןעט

 םהיא ןופ טָאה ןָאיצולָאװער יד יו םעדכָאנ
 -עיד ,ןוא עיצוטיטסנַאק ַא ןעגנורדעגסיורַא

 -עג טנעמַאלרַאּפ ןעשיקריט ןופ זיא יעב דַאװ
 -עמרעפ ןייז ןענבייצרעפ וצ ןערַאװעג טקיש

 :טרָאּפער ןעדנעגלָאפ טלעטשעגוצ רע טָאה ,ןעג

 -ופעג טָאה ןעמ סָאוו ןעכַאז עלָאפטרעוװו יד

 ףיוא ןערָאװעג טצעשעג ןענויז ,ץידלי ןיא ןענ

 --- ראלָאד 9,400,000 רעדָא ,טנופ 0

 ןופ טרעוו ןיא ןענימ ענעדעישרעפ ןיא סרעעש
 -עיד .ראלָאד 4,000,000 רעדָא טנופ 0

 ןופ הסנכה טכַארבעג םהיא ןעבָאה ןענימ עז

 -רהעי ראלַאד 1,200,000 רעדָא טנופ 0

 -סַאק ןיא רעדלעוו ןוא סמרַאפ 1500 --- .ךיל

 ןעבָאה עכלעוו קינָאלַאס ןוא ,סַאוװיס ,ינָאמַאט
 םהיא ןעבָאה ,דרע רעקַא 990,000 ןעמונרעפ

 98,000,000 ןופ הסנכה עכילרהעי ַא ןעבעגעג)
 רע טָאה ןעקנַאב עשידנעלסיוא ןיא .קנַארפ

 -ַאד 19,800,000 רעדָא טנופ 9,800,000 טָאהעג

 רעדַָא טנופ 1,800,000 דלעגירַאב .ראל

 : .ראלַאד 0

 .טוג רהעז ןעזעוועג רע זיא ןעדוי יד וצ

 -גָאּפ ןייק דנַאל ןייז ןיא זיא טייצ ןייז רַאפ

 וצ טכוזעג טָאה רע .ןעמוקעגרָאפ טינ סםָאר
 ענעדעישרעפ ךרוד ןעיורטוצ רעייז ןעניוועג

 ןהָארט םעד ןעניטשעב טָאה רע תעב .םינפוא

 -ַאז םינבר עשידוי יד זַא ןעסייהעג רע טָאה

 סטַאַאטש רעד ןופ טלַאהעג רעייז ןעמוקעב ןעל

 העז) ישַאב-םכח םוצ ןעקיש טגעלפ .עסַאק

 -רעפ וצ קנַארפ 8,000 חסּפ ברע עלַא (טרָאד
 יסנָאק ןיא ןעדוי עמרָא יד ןעשיווצ ןעלייט

 גנורעיגער עש'ַאטערק יד ןעוו .לָאּפָאניטנַאט

 טישזדעמ-לודבַא

 ראי טעמע .,עיימ רש* רער יט

108 
0 

 ןעמהענ לייטנָא ןופ ןעדוי יד טגאזטנע טָאה

 "רעפ רעייז רע טָאה ןעלהַאוו-טדָאטש יד ןיא

 ןיהטרָאד ןענייז ןעדוי ןעוו .טרילונַא טָאב

 טָאה ןעגנוגלָאפרעפ עשיסור יד ןופ ןעפָאלעג

 ירעבמַאװ .ןעמונעגפיוא שיטַאּפמיס ייז רע

 טָאה רע םורַאװ ךַאזרוא עגיצנייא יד זַא טגָאז

 .:ןוא טריטּפעצקַא טינ ןַאלּפ סלעצרעה רָאטקָאד

 -וטסעלַאּפ ןופ גנולקיווטנע יד זַא ארומ ןייז

 עגונב ,קיטילַאּפ ןייז ןרעטנָאלּפרעפ טעוו ַאנ

 טַאהעג ךיז ראפ טָאה רע .עטכעמ-טלעוו יד וצ

 עגַארפ עשינעמרַא יד ןופ עיצקעל עטוג ַא

 -וצ קיטילָאּפ ןיוז לָאמנויא טינ טָאה עכלעוו

 | .ןעדָאב םוצ זיב טלעסיירט
 -בַאש רעטכעלש ןייק םינ ןעזעוועג זיא רע

 -שיט רעטכעלש ןייק טינ ךיוא ןוא רעלעיּפש

 -עג ןיא ןעטייצ עטצעל ענייז טָאה רע .רעל
 -פעשעב ייווצ עזעיד טימ טכַארברעפ סינגנעפ

 ןיא טשרָאפעג גירעיגיינ טָאה רע .ןעגנוגימ

 רע ןעוו .סעיינ עבילטלעוו ףיוא ןעגנוטייצ יד

 ןיא לעקיטרַא סגנוטווצ עכנַאמ ןעזעל טגעלפ

 רע טגעלפ ןערָאוװעג טריקַאטַא זיא רע עכלעוו

 ןעבעגעג ויז בָאה ךיא תעב" :ןעפורסיוא
 רע ".ןעבעירשעג שרעדנַא ויז ןעבָאה םקעשמ

 -ַאּמ יעב רעלגעב םעד ןיא ןעברָאטשעג זיא
 טימ זיא רעפרעק ןייז ,רענעגנַאפעג סלַא טסַאל

 ַאילגַארעס ןיא ןערָאװעג ןעבָארגעב דַארַאּפ

 -ַאמ ןַאטלוס ןופ םועלָאזוַאמ םעד ןיא טסַאלַאּפ

 .1018 ןיא דַאה

 רעשיקריט רעט51 ,טישזדעמ לודכַא
 -עב ,(1801 .טשעג ,1898 .בעג) .ןַאטלוס
 ןייז ןופ טדיוט םעד ךָאנ ןהָארט םעד טגייטש

 ,1899 ןיא רעטייווצ רעד דעמָאהַאמ רעטָאפ

 רעד ןופ ץנעטסיוקע יד ןעוו טיוצ ַא ןיא

 ,רהַאפעג-סנעבעל ַא ןיא ןעועוועג זיא ייקריטי

 -ַאפ ןייז ןעבָאה ןעטַאדלָאס עשיטּפיגע יד

 ץנַאג ,טירט ןעדעי ףיוא ןעגָאלשעג ליח סרעט

 -עג ןוא טּפַאכרעפ ַאניטסעלַאּפ ןוא ןעיריס

 -סנָאק טריקַאטַא ןיוש ןעבָאה יוז ,טרעדנילּפ
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 -סגעירק ןעשיטּפיגע םעד ןעסייהעג ןוא ןעפַאה יפָאה ןייק זיא גידנעווניא ןוא לָאּפָאניטנַאט

 ַא רַאפ ןעטלַאהוצסיוא ףיוא ןעזעוועג גנונ

 ןעריציפָא עשיקריט = .גנורעגַאלעב ערעגנעל

 -וקריט יד .ןעפיוקרעביא טזָאלעג ךיז ןעבָאה

 רעגַאל ןיא ןעגנַאגעגרעבירַא ןיא טָאלפ עש

 שפנ תומגע ןופ זיא דעמָאהַאמ ןוא אנוש ןופ

 .ןעברָאטשעג

 -עד זיא קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא יד

 .ייקריט רעד ןופ ןעטסנוגוצ ןענַאטשעג טלָאמ

 -עג ריז ןעבָאה עטכעמ-טלעוו עשיעּפָארוע יד

 דנַאלסור .דנַאלסור ןעגעג ןענרָאװעב טלַאװ

 יד לייוו ,ייקריט רעד וצ טצופעג ךיז טָאה

 -עי ַא ראפ ןעפָא ןעזעוועג ןענייז ןעלענַאדרַאד
 "עג םעד ןיא ןעבָאה עטכעמ ערעדנַא יד .ןעד

 ויִז םורַא ָאד דנַאלכור רַאפ טייקכילגעמ ַא ןהעז

 ןעשיווצ ןופ םענייק ןעבָאה ייז .ןעריקַאטַא וצ

 ייז .ןעבעגוצרעביא לעסילש םעד טיורטעג ךיז

 ןעכַאמ וצ גימיטשנייא ןעזעוועג עלַא ןענייז

 וד ןופ ןירעטלַאה:לעסילש יד סלַא ויקריט יד

 ַאזַא לָאמַא טימ גידנעהעזרעד .ןעלענַאדרַאד

 "עמ לודבַא ןעגנוי םעד ייז ןעבָאה רהַאפעג

 ןעבָאה ייז סָאװ טימרעד ,ןעפלָאהעג טישזד
 עשיקריט יד וצ ןעטַאלפ ערעייז טקישעגסיורַא

 .ןעטערטקירוצ רערהיפ

 החונמ ןעבעגעג טישזדעמ לודבַא טָאה סָאד

 "סיוא רע טָאה טייצ רעזעיד ןיא .רהָאי 19 ראפ

 -ַאפ ןווז סָאוװ ןיעזעג-םרָאפער סָאד טייברַאעג

 יטַאה" עטנַאקעב סָאד .ןעגנַאפעגנָא טָאה רעט

 -ַאג רעגריב עשיקריט עלַא טָאה "ףירעש-יט

 "נווא ןעדוו ,טכער-רעגריב עכיולג טריטנַאר

 "דַא יד ןעבָאה ןערָאטסינימ ענייז .ןעסָאלשעג

 ץעזעג םרָאפער ןעזעיד ןופ עיצַארטסינימ

 ןייק ייז טָאה ןיילַא רע ןוא טנעדרָאעגניוא

 גנוגיטפעשעב-טּפיוה ןייז .טגָאזעג טינ העד

 ןיורק ַא סָאװ ןעגעינעגרעפ סָאד ןעזעוועג זיא

 רעשילגנע רעד .רעגערט רהוא וצ ןעבעג ןָאק

 םהיא ייב זיא דרַאפנעטס דרָאל רָאדַאסַאבמַא

 ןעגָאז טגעלפ ןעמ זַא טבעילעב יווַא ןעזעוועג

 -נעטס דרָאל זַא טלעוו עשיענַארוע יוד ןיא

 ןוא ,רעטסינימיירּפ רעשיקריט רעד זיא דרָאּפ

 ןעקריט עטסעטרהעלקעגפיוא יד טָאה רע סָאד

 ןוא סע .םיורעטסינימ ןיא ןעלעטש ןעבעגעג

 ןופ סולפניוא םעד רעטנוא זַא לעפייווצ ןייק

 "ָאװעג טישודעמ לודבַא זיא דרָאפנעטס דרָאל

 עלַארעביל טימ רטעקַארַאכ רעטסעפ ַא ןער

 -עד טגייצעגסיורַא ךיז טָאה סָאד .ןעצנעדנעט
 -ַאפעג טלַאװעג טימ טָאה ךיירטסע ןעוו טלָאמ

 ןוא טוסָאק ןרעפילסיוא לָאז ייקריט יד טרעד

 -סור .טגאזטנע ךַאפניוא סָאד רהיא טָאה רע

 ןופ גנורעדַאפ יד ןעפלעה ןעמוקעג זיא דנַאל

 ייב ןענַאטשעג טסעפ זיא רע ןוא ךיירטסע

 .סולשעב ןייז

 ףליה עשילגנע טימ ,רע טָאה לייוורעד

 םהיא טָאה סָאד .ןעיימרַא ענייז טריזינַאגרָאער

 -ונַאד ןיא עגַאל עשיטירק יד טרהיפעגכרודַא

 ןעשיקריט-שיסור םעד רעטעּפש ןוא .ַאיב
 -וטַאה" םעד רעטעּפש טפַאשעב רע .געירק

 םעד טגיטפערקעב רע ןעכלעוו טימ "םויַאמוה
 עכילגעמ עלַא ןייא טרהיפ ."ףירעש-יטט8ה"

 ןעמ זיא ייקריט רעד ןיא רעבָא ,ןעמרַאפער

 מינ ןעמרָאפער עטרהיפעגנווא םניואוועג ןיוש



 ןייז ןיא ךָאנ ןעבָאה םורַאד ,ןערהיפוצסיוא

 עכלעוו ןעטסירק ףיוא ןעמָארגָאּפ טריסַאּפ טווצ

 עלַאנָאיצַאנרעטניא יוד טגיהורנואעב ןעבָאה

 טישזדעמדלודבַא זַא טסואוועב זיא סע .טלעוו

 וצ ייז טנַאקעג טָאה רע סָאװ ןוהטעג טָאה

 רענייא ןעזעוועג זיא רע סָאד ,ןוא ןעטיהרעפ

 טָאה ייקריט יד סָאװ ןעטַאטלוס עטסעב יד ןופ

 .טַאהעג

 ,קיגָאל רעד ןיא (.וָאליפ) ,ןעריצודבַא
 ,ןרעדנַא םוצ ץַאז ןווא ןופ גנַאגרעביא רעד

 םעד ףיוא טקנוּפ ןיוא ןופ ןערהיפקעווַא רעדָא

 .ןרעדנַא

 ךרעב םילשורי ןיא גינעק ַא ,הבח ידב8

  תאצי ןופ טייצ רעד ןיא) "רצי רא.פ 0

 טָאה ןעטנעמוקָאד עשיפילגָאריה טיול .(םירצמ

 -עוו םירצמ ךלמ הערּפ טימ טרידנָאּפסערָאק רע

 עכלעוו םירבע יד ןעגעג גנודניברעפ ַא ןעג

 טיול .ןענכ ףיוא טרישרַאמעג ךיירגעיז ןעבָאה
 ןעפלָאהעג הערּפ טָאה ןעטנעמוקָאד עועיד

 ןוא םילשורי רעביא ךלמ ןערעוו וצ ידבַא

 סנַאילַא ןֵא ןיא ןעזעוועג ןיוש ןענייז ייז סָאד

 .טלָאמעד טייז

 יד ןופ רענייא ,אמח רב ימידבַא |
 -עגנווא טָאה רעכלעוו ,םיארומא רע'מילשורי

 .טרעדנוהרהאי ןעטריפ ןיא לבב ןיא טרעדנַאװ

  ּוד ביוא" :רע טגָאז 128-11 '? םירבד ףיוא

 וד סע זיא -- לעמיה ןיא ןייז טלָאװ הרות

 לעמיה ןיא רהיא ךָאנ ןעשנעמ ןופ טכולפ

 רבעמ ךיז טנופעג יז ןעוו ןוא .ןהעג וצ

 ףיוא ."ןעננערב טרָאד ןופ יז רע ףרַאד---םיל

 תותחתְב ובציתיו" :רע טגָאז ,17 ,ט"ו תומש |
 ןעביוהעגפיוא טָאה ה"בקה סָאד :טניימ "רהחה

 ;קלָאפ םוצ טגָאזעג טָאה ןוא ינוס גרַאב םעד

 ןוא טוג זיא הרות יד טמהענ רהוא ביוא"

 רבק רעיוא גרַאב רעזעיד טעװ טינ ביוא
 2 ".ןייז

 יד ןופ רענייא ,איפח ןמד ימידבַא

 ןָאיצַאקידבַא --- ןעריצודבַא
 עי עי עי עי עי עי עי עטייה עי; יי

 .ןעריצודבַא וצ

 ר ר ר שיר קייט שיט קייט עי יי עי עי עי

 -עג סע טָאה רע .רוד ןעטירד ןופ םיארומא

 רעטשרע רעד ןעוו ,גָאמ םעד ןופ" :טגָאז

 יד זיא ןערָאװעג בורח זיא שדקמה תיב

 םיאיבנ יד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגבָא האובנ

 ."םידמול יד וצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא ןוא

 .רעדיוא" :ךיוא טגָאז רע .(ד"י אמק אבב)
 "רעה ייווצ רע טָאה טקנירט ןוא טסע רענווא |

 טָאה ןעקנירט ןוא ןעסע ן'כָאנ -- ןַאד ןוא רעצ

 ."ץרעה ןייא ויולב ןיוש רע

 -!וויורפ טמַא-סטַאַאטש ַא ,ןָאיצַאקידבַא

 ןעגנואווצעג ןייז ךיוא ןעק .ןעבעגוצפיוא גיל

 ןעבָאה רעשרעה עדנעגלָאפ

 רעדָא גיליוויירפ ןעבעגעגפיוא רעטמע ערעייז

 :עזייוו-רענעגנואווצעג

 808 רהָאי ןיא רעזייק רעשימיור ,ןָאיצעלקָאיד

 1048 ." רעטניינ רעד טקידענעב טסבַאּפ

 1181 * " ןרַָאגנוא ןופ רעט9פ רעד סנעפעטס

 1142 * * גרובנעדנַארב ןופ טרעבלַא

 1900 * " ןעליוּפ ןופ רעט5 רעד ווָאקסעל

 1900 * * "7 רעט8 רעד ווַאלסידַאלוװ

 1906 " " דנַאלטָאקס ןופ לָאילַאב ןהַאשזד
 1809 * * .  ןרָאגנוא ןופ ָאטטַא

 1888 7" ענעזוקַאטנַאק ןהַאשזד
 1418 * * רעט98 רעד ןהאי טסבַאּפ
 1489 * * קרַאטנעד ןופ רעט7 רעד קירע

 1444 * * רעטפ רעד הטַארומַא ןַאמָאטטַא

 1440 * * רעט9 רעד קילעפ טסבַאּפ

 : גינעק סלַא רעט5 רעד סלרַאשימ

 1558 7 * דנַאלשטייד ןופ

 | ןופ גינעק רעט1 רעד סלרַאשמ

 1580 * *? ןעינַאּפש

 1084 * * ןעדעווש ןופ ַאניטסירק

 1008 * *  ןַאהכ רַאהעב ,יוַאהג לובַא

 | .לועגרוא ןופ

 1608 * *  ןעליוּפ ןופ שזרעימוַאק ןאהָאי

 1088 * * דנַאלגנע ןופ רעטפ רעד סמיושזד

 1104 * *  ןעליופ ןוֿפ טסוגיוא קירעדערפ

 1794 " "  ןעינַאּפש ןופ רעט5 רעד םיליפ
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 רעטספ רעד סואעדַאמַא רָאטקיוװ

 ַאינידרַאס ןופ

 רעט8 רעד דעמשַא ןאמאטא

 : ויקריט ןופ

 : לעּפַאענ ןופ סלרַאשט

 רעטפ רעד ןוַאלסינַאטס

 6 ןעליוּפ ןופ

 : אינידרַאס ןופ סלרַאשט

 " ןעינַאמש ןופ רעט0 רעד סלַאשט

 " לעּפַאענ ןופ עטראּפאנאב ףעזָאו

 7 ןעדעווש ןופ ווַאטסוג
 " דנַאלָאה ןופ עטראּפָאנאּב סיאול
 " ןעילַאפטסעװ ןופ עמָארעי
 7 ךיירקנַארפ ןופ ןָאעלָאּפַאנ
 7  ןעינידרַאס ןופ רָאטקיװ
 " לאגוטרָאּפ ןופ רעט60 רעד ארדעפ

 רעט10 רעד סלרַאשט

 : ךיירקנַארפ ןופ

 : ןעיליזַארב ןופ סָארדעפ

 : לַאגוטרָאּפ ןופ לעוגימ

 " דנַאלָאה ןופ רעט1 רעד םלעהליוו

 "7 ףיירקנארפ ןופ פיליפ סיאול

 - ןרעייב ןופ סלרַאשט סיאול

 : + ףיורטסע ןופ דנַאנידרעפ

 " ןעינידרַאס ןופ טרעבלַא סלרַאשט

 " ןַאקסוט ןופ רעטפ רעד דלָאּפָאעל

 " ןעינַאּפש ןופ עטפ יד ַאללעבַאזיא

 רעט1 רעד םואעדַאמַא

 : | ןעינַאּפש ןופ

 : וקריטרעד ןופ דַארומ

 2 עירָאגלוב ןופ רעדנַאסקעלַא

 טי ןעיברעס ןופ ןָאלימ

 " דנאלשטייד ןוֿפ רעט9 רעד ןינַארפ

 טנעדיזערּפ ,העיררעפ רעמיזַאק

 :  ךיורקנַארפ ןופ

 : דימַאה לודבַא

 4 וַאלָאקינ רַאצ

 4/ דנַאלשטיוד ןופ םלעהליוו

 אה . ךיירטסע ןופ לרַאק;
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 יד ןופ רענייא ,ןדוידָאבַא רעדָא ,ןדבַא

 רעד הדוה' "ר וצ רעביורש ןוא םירומא

 "לעב רטסיורג סלא ןעבירשעב טרעוו .רעטשרע

 ֹוצ טאהעג םעד ןופ לעיפ ךיוא לָאז ןוא הוַאג

 -נעגלַאפ םהיא ןופ טלעהצרע ארמג יד .ןעדייל

 םהיא טריזירעטקַארַאכ עכלעוו עטכישעג עד

 -עוועג זיא וסוי "רב לאעמשי "ר -- :ץנַאג

 ןערעה ןעמוק טגעלפ ןוא ,רעגילקוב א ןעו

 "וצ םהיא וצ זיא ןדבַא .ןענרעל הדוהי "ר

 "עג גטרפ א םהיא הוַאג טימ ןוא ןעגנַאגעג

 וד רעביא טפיול סָאו סָאד זיא רעוו : ןָאט

 "טנע םטד ףיוא '? קלָאפ ןעגילייה ןופ ּפָאק

 "רב לאטמשי ,ךיא" :רעטגערפעג רעד טרעפ

 "הרות ס'גבטר םעד ןערעה ןעמוקעג ןיב ,יסוי

 ןופ הרות יד ןערעה וצ טרעוו וטזיב ---

 טרעפטנע ףיוראד ;ןדבא טגערפ -- ?ן'בר

 -עוועג הטרעוו השמ זיא" :רעטגידיילעב רעד

 ןדבַא ."'? טָאג ןופ הרות יד ןענרעל וצ ןעו

 רע זַא ןעלהיפ טפרַאדעג טלָאמעד ןיוש טָאה
 .,טסייג ןעסיורג א טימ ןוהט וצ ָאד טָאה

 וצ ןעבירטעג םהיא טָאה הוַאג ןייז רעבָא

 -ַאד -- ?השמ וטזיב :ענַארפ רעטצעל רעד

 ןוא" ףמורט ןהָא לאעמשי "ר טרעפטנע ףיור

 ."טָאג טינ זויא יבר ןיימ

 ,רימע רעשיבַארַא ןא ,רעדַאכ-לע-דבַא
 ןוא 1807 ַארַאקסַאמ ויב ַאטנעהג ןוא .בעג

 יוד ןופ טרעדנואוועב .1808 קשמד ןוא .טשעג

 רעטסערג רעד סלַא רערהיפדהמחלמ עשיעּפָארוע

 .טרעדנוהרהַאי ןעט190 ןיא דלעה רעשיבַארַא

 עכלעוו עילימַאפ עכילטסיוג ַא ןופ טמַאטש

 -ָאהַאמ יד ןיא ןעזעוועג טעטכַאעג רהעז זיא

 דנעגוי ןייז ןיא ןיוש טָאה ,טלעוו רענַאדעמ

 -עטניא טימ עיגרענע עדנעסקַאװ א ןעוווועג

 ןופ גנילטּפיוה רעד .טגינויארעפ ץנעגיל

 -פניק ַא ךיז רַאפ ןהעזעג ןירַאד טָאה רעישזלַא

 רַאפרעד טכוזעג םהיא רע טָאה רהַאפעג עגיט

 ךָאנ ןעפָאלטנע םורָאד זיא רע .ןענ'גרה וצ

 -עמָאהַאמ טרידוטש טָאה רע ואוו ,ןעטמיגע 8



 רעדַאכ-לעידבַא

 טגעלפ סיואטרָאד ןופ ,ןוא עיגָאלָאעט עשינַאד

 -ירעגעירק ןייז ואוו ,ַאקקעמ ךָאנ ןרעגליפ רע

 .-סיוגעב טימ טליפעגנָא ךיז טָאה ץרעה סעש'

 יוו ,םוטרענַאדעמַאהַאמ סעיורפ ַא רַאפ גנורעט

 ןעזיוצנַארפ יד זַא טרעהרעד טָאה רע רָאנ
 . ךָאנ םויהַא ךיילג רע זיא דנַאל ןייז ןעשרעהעב

  ,רעבַארַא יד ןעריזינַאגרָא ןעמונעג ,רישזלַא

 טָאה רע .ןעביירטרעפ וצ ןעזיוצנַארפ .יד

 יד ןעגעג טרהיפעג ףמַאק םוצ 1881 ןיא ייז

 טניימעג תוליחת ןעבָאה עכלעוו ןעזיוצנַארּפ

 ןעבָאה ויז ,רעכיז טרָאד ןיוש ןענייז ייז זַא

 ַא ןיא רעדַאכ-לע-דבא זַא טנרעלעג דלַאב רעבָא

 זוומ ןעמ סָאד ןוא רערהיפ-סגעירק רעגיהעפ

 ךַאנ .ןעכלעזַא טימ יוװ םהיא טימ ןענכער ךיז
 םהיא רעבַארַא יד ןעבָאה געיז ןעטשרע םעד

 .איבנ ןוא (גינעק) "רימע" סלַא טניורקעג

 םולש רעד טָאה טייצ עניילק ַא .ַארַאקסַאמ ןופ

 טיוזנויא ןופ ןעזיוצנַארּפ יד .טריטסיוקע

 -נורַא גיטליגכיילג טינ טסולרעפ רעייז ןעבָאה

 -נא רעד ןופ רעבַארַא יד ,ןוא ןעגנולשעגרעט

 ןופ טרעטנומרע ןעזעוועג ןענייז טייז רערעד

 ַא ףיוא ןהעג וצ געיז ןעטשרע

 -ורט לַארענעג טריקַאטַא .טָאה רעדַאכ-לעדדבַא

 םהיא טָאה ןוא ץניװַארּפ רענַארָא ןיא לעז

 עטכישעג יד .1884 ןיא טגעיזעב ךילצנעג

 סְלַא םידדצ עדייב ןופ ףמַאק םעד טרעדליש

 - .ןעטווווצ

 .לעווָאלק לַאשרַאמ .ךילקערש ןוא שירַאברַאב
 . "םוורג םעד טימ טקישעגסיורַא 1889 ןיא זיא

 -רעפ וצ רעדַאכ-לעידבַא ,סנַאעלרָא ןופ טשריפ

 -סַאמ ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע סלַא ;ןעטכינ

 רעדַאב-לעידבַא זַא ןעניפעג רע טָאה ַארַאק
 .טדָאטש יד םורַאד טָאה רע ,ןעגיוצעגבָא טָאה

 ןופ טרעדָאפעג טָאה לעווָאלק .טנערברעפ

 -לַא ןיא ןעטלַאה וצ ןַאמ 80,000 ךיירקנַארפ

 -וווצניא זיא טעניבַאק סרעיהט ,רעבָא רעישז

 -סינימ עיינ סָאד ןוא ןעלַאפעגנעמַאזוצ ןעש
 טלָאװעג טינ גנַאלרעפ ןעזעיד טָאה םוירעט

 יד ןעבָאה 1850 רעבמעצעד ןיא .ןעבעגכָאנ

 -ָאה ןוא רעדַאכ-לעדדבַא טריקַאטַא ןעזיוצַארּפ |

 ןיא .הלפמ עיינ ַא טפַאכעג םהיא ןופ ןעב

 ןעסיורג ַא טכַאמעגנָא סָאד טָאה ךיירקנַארפ

 "ורעג טָאה קלָאפ עשיזיוצנַארפ סָאד .םרַאיל

  -סיורַא זיא דעגוב לַארענעג ,עכַאר ךָאנ ןעפ
 40,000 ןופ יימרַא ןַא טימ ןערָאוװעג טקישעג

 -םורַא ייז טימ ךיז טָאה רעדַאכ-לעזדבַא ,ןַאמ

 סָאד עיגעטַארטס-סגעירק עכלעזַא טימ טגָאועג

 "עוו ווָא קויד רעכילברעטשנוא רעשילגנע רעד

 -עדנואוועב ןייז טקירדעגסיוא טָאה ןָאטגניל

 רע .ןערָאװעג דעימ רע זיא ךילדנע .גנור

 ס'טָאג זַא ןעפורעגסיוא ליח ןייז וצ טָאה
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 ןליפא טָאה רע .ןערעהפיוא לָאז רע זוא טרָאװ

 "ויק יו ןעפיולטנע וצ טייקכילגעמ יד טָאהעג

 רעבָא ךיו טָאה ,ןוהטעג טָאה םלעהליוו רעז

 ,וסרָאמעל לַארענעג וצ ןעבעגעגרעב'א ןיילַא

 -רע םהוא לָאז ןעמ זַא גנוגנודעב רעד טימ

 וד .ןעירדנַאסקעלַא ךָאנ ןערחָאפ וצ ןעביול

 -ַארבעג ךערּפשרעפ רעייז ןעבָאה ןעזיוצנַארּפ

 ,סינגנעפעג ןיא טצעזרעפ םהיא ןעבָאה ,ןעכ

 -ורד רעד ןָאילָאּפַאנ זיב ןעזעוועג זיא רע ואוו
 טָאה רע ןוא ,טכַאמעג יירפ םהיא טָאה רעט

 ןוא ַאטורב ןוא ןערהָאו.עטצעל ענייז טבעלרעפ

 ןעלעיפש וצ רעטייוו ןהָא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 .טלעוו רעד ןיא עלַאר זיא סע עכלעוו

 ןופ לעפ יד טדנויש סָאװ רענייא ,רעקעדבָא

 -ַאפ סָאװ תומהב ןוא דנוה ,דרעפ עט'רגּפ'עג

 -גנע ןוא .ףרָאד רעדָא טדָאטש רעד ןיא ןעל

 ןוא לָאמַא .רעדָאװישז :שיסור ,רעיילפ :שיל

 וד רעטנוא גנוגיטפעשעב א ןעזעוועג סָאד

 -עב טָאה רעקעדבַא רעד ,טַאַאטש ןופ טכיזפיוא

 -עּפש .קיטש רעּפ זיירּפ ןעסיוועג ַא ןעמוק
 ןעמונעג ןעבָאה ןעיירעברעג יד סלַא ,רעט

 ןיוש טָאה לעפ רַאפ סעזיירּפ עטוג ןעלהָאצ

 -גינוילק ַא ןעלהַאצ טוומעג רעקעדבָא רעד

 .רגּפ םעד ןופ רעמיהטנענגייא םעד וצ טייק

 סעלַא טכיורברעפ עיצַאקירבַאפ יד ןעוו ,טנייה

 רעיורפ א ןערָאװעג ןיוש סָאד זיא רגּפמ ןופ

 .לָאוטנָאק סטַאַאטש םעד ןחָא רחסמ

 -ךרָאנ ןיא טדָאטש ַא ,לאשַארעדבַא
 ןופ סנעטסוימ טניואוועב ;אקירפַא טסיא

 רעטלַאה-לעטַאה ,רעלדנעהנעפַאלקש ,םירחוס

 וד .ןעסַאר עלַא ןופ רעביירש ןעטעלוטַא ןוא

 ָאד .רענַאמילסומ ןענייז ייז ןופ עטסרהעמ

 רעד ןופ לעדנַאהנעּפַאלקש רעד ךיו טניפעג

 .דנעגעג רעצנַאג

 רעד זַא ןעביולג ַא ,סומזיטירעדבַא

 ןעטסכעה םעד טכוורגרעד ןיוש טָאה שנעמ

 .גנודליב ןופ דַארג

 158 גנולדנאהבָא --- רעקעדבָא

 : ךַאוּפשירעפיש רעד ןיא ,ןעטלַאהבָא

 ןהעג לָאז יז ןרעדנע ףיש יד ןופ גנוטכיר יד

 .דניוו םעד ןעגעג טינ ,סיוארָאפידניוו םעד

 טפַאשרענגעג יד ןעדיימסיוא :וויטַארוגיפ

 טימ געוו ןעבלעזניא ןהעג ךרוד רעדעווטנע

 -צנעג ןעדיימסווא םהיא רעדָא םָארטש םעד
 .געוו רעדנַא ןַא וצ ךיל

 -דנימ ןינע ןַא (.רעטיל) גנולדנַאהבָא

 -נעסיוו רעדָא שיטערָאעט ,ךילטפירש רעדָא ךיל

 עכילרהיפסווא ןא .ןערהעלקרע ךילטפַאש

 -היפוצ יד ןוא ןינע ןַא רעביא גנוכוזרעטנוא

 ןַא ןופ ךיז טדיושרעטנוא .סולש ַא וצ גנור

 -כרוד ןייז זומ ווססע ןא סָאװ ןירָאד "ווססע"

 ןעטלַאהרעפ ךיז זומ ןוא ךילטפַאשנעסיוװ סיוא

 .סעדייב ןייז ןעק גנולדנַאהבָא יד ןוא רוציקב

 עצנַאג ַא ןעמהענמורַא ןעק גנולדנַאהבָא ןַא

 -לעוו ןעגַארפ ערעדנַא ןערהירעב ךווא ,עגַארפ

 -בָא םעד טימ גנַאחנעמַאזוצ ןיא ןעהעטש עכ

 זעק ווססע רעד דנערהעוו ןינע ןעטלעדנַאהעג
 ַאמעהט ןיוז ןופ סיורַא טירש ַא ןהעג טינ

 | -- :לעיּפשווב וצ

 -עב ןעק ,רוטקעטיכרַא רעביא ייססע ןַא

 ןעק ,רוטקעטיכרַא ןופ ןעצונ םעד ןעלדנַאה

 םעד רעביא ליטס ןעשיטָאג םעד ןעגידווטרעפ

 ןעטקנוּפ ןעריטוקסיד ןעק ,ליטס ןעשיסַאלק

 -ינכעט ןיא גנע ,ןעטיוהלעצנייא ערעייז ןיא

 "עב ןעק גנולדנַאהבָא ןַא דנערהעוו ,ןניז ןעש

 ןופ ,ןיימעגלַא ןיא רוטקעטיכרַא יד ןעדייר

 -נווא ענעי ןיא ךיוא ןוא טקנוּפדנַאטש ןעדעו

 .םוהט ייססע רעד סָאװ ןעטיוחלעצ

 ןהָא זיא גנולדנַאהבָא ןַא ןופ ליטס רעד

 ."רַא ןהָא קירדסווא עגיצניק ןחָא ,ןעזַארפ

 -ביל ַא ,ערָאלק ַא זיולב ,רעטרעוו עטריטנעמַאנ

 -רעפסימ ןייק וצ טרהיפ עכלעוו ךַארּפש עגיט

 | .סונדנעטש

 -עד ןייז זומ ןעגנולדנַאהבָא רַאפ לַאירטַאמ

 -ַאב ,עימָאנָארטסַא ווו רעגיוטש ַא .וויטיניפ

 -ָאעט ,קיזיפַאטעמ ,קיגַאל ,ַארבעגלַא ,קינַאט



 קייט עי שי שי שי שיט עי טיי יי יז ר לט שייה עייה עי עי עי עי עי

 ןוא ןעטקַאפ טימ ןעלדנַאה זומ .ג.ד.א עיגָאל

 ןעבעג טינ ,ןעגנונוימ עכילנהעזרעּפ ענייק

 .ןעגנונוימ סנעמעוװ ןעמהענ רעדָא ענעגווא

 םעד ןעכַאמ וצ לעטימ ַא ,גנוטרַאהבָא

 םעד ןעגעג גיהעפ-סדנַאטשרעדיוו רעּפרעק

 ,זיא .ןעטייהקנַארק עדנעקעטשנַא ןופ סולפנווא

 טרָאס עדעי ןעגעג גנולייה ַא ,אפוג ךיונוא

 -ָאטשרעּפ ןוא טומרַא-טולב ,טייהקנַארקנעוורעג

 וצ ןוא ןעבעל וצ ךילגעמ םהיא טכַאמ .גנוּפ

 -ַאמרָאננוא ענעדעישרעפ רעטנוא ןעטויברט

 טפָא ךיזו טרעדָאפ סע 'יוװ ,ןעדנעטשמוא על

 טרעדנימרעפ .ןעבעל ןעכילשנעמ םעד ןיא

 /-רעפ ןוא ןעטייקגיהעפ סגנודניפמע יד רעבָא

 סָאװ טפַאשנעגיוא עשינָאלָאכיסּפ וד טּפמוטש

 - .  טציועב שנעמ רעזעוורענ רעד

 -יליויצ" טנַאנעגָאז) רעטכייוורעפ רעד

 "נַאצ ,גיזירּפַאק ,ךיילב זיא שנעמ ("רעטריז

 ןַא ךיז ןופ טוָאל ;דעימ.,גירעפעלש ,גידנעס

 ַא םהיא םורַא טיירברעפ סָאװ גנוטסנידסיוא
 ןופ ,רָאָאה יד ןופ ,ליומ ןופ ,חיר ןעטכעלש

 .בייל ןעצנַאג ןופ ךיוא לָאמלייט ןוא םופ יד
 סָאד רַאפ ארומ ַא רעטנוא גידנעטש זיא רע

 -נוא ןוא רעווש טמעהטָא ,סענעי ראפ ןוא
 טרעטיצ .גיהטומ-רעווש טלהיפ --- רעלוגער

 -רַאו ןיא ט'שולח ןוא רעטעוו ןעטלַאק ןיא

 - .רעטעוו ןעמ

 -נַא סנעטסעב זוא ןעשנעמ ַא ןעטרַאהבָא וצ

 -הָאי עשרעדניק יד ןיא םהיא טימ ןעביוהוצ
 ןעמ .טעּפשוצ טינ ךיוא זיא רעטעּפש :ןער

 עיירפ רעד ןיא ןעבעל וצ םהיא טנהעוועג

 / ןעזָאל םהיא ,טעדיילקעב קרַאטש טינ ,טפול

 -עוו ןעדעי ןיא רעטסנעפ ענעפָא ויב ןעפָאלש

 ץנַאג טימ רעגעלעג טרַאה ַא ףיוא ןעפָאלש ,רעמ

 יוזַא ןעפיולמורַא סופרָאב ,גנוקעדעב עטכייל

 ,ךיש עגנע ןעדיימסיוא ןוא ךילגעמ יוװ טפָא

 ,ןהעטשפיוא הירפ ןוא ןהעג ןעפָאלש הירפ

 טינ ,ןעדנוטש 0 סלַא רעגנעל טינ ןעפָאלש

 סָאד ליוו טייו עקניל רעד ףיוא ןעגיל
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 . =ווזַא זַא ןעגרָאז ןוא ,ףיול-טולב םעד טרעטש

 -ֿםורַא טינ רע לָאז ךַאװ זיא רע יוװ גנַאל

 ףעיט ןעמהטא ןענרעל ףרַאד רע .גידעל ןהעג

 עויטקַא ךרוד ("גנומהטַא" העז) גיטפעה ןוא

 ,גוסעמ-רעיצַאּפש ןוא שיטסַאנמיג ,גנוגעוועב

 טימ ךיילגוצ עיגרענע יד ףיוא טנווטש טימַאד

 .טייהדנוזעג עטריטקעמָארּפ רעד

 רעמוז םוצ רעטניוו ןופ גנַאגרעביא םייב

 טרעוו סָאד .רעדעב-לָאירטיפ ןעמונעג טרעוו

 טנופ לעטריפ ַא .ךילטנעכעוו לָאמנווא טכַאמעג

 .רעסַאוו םרַאו ענַאו ַא ןיא לָאירטיפ-קניז

 (רעדעב העז) רעדעב-טפול ןענייז רעמוז ןיא
 -יילק לעיפיוזַא טימ רעדעב-םי .ךילצונ רהעז
 "טייקגידנעטשנַא" עטנַאנעגיוזא יד יוװ רעד

 ךיוא רָאנ ךילרעכעל רָאנ טינ ןענייז טרעדָאפ

 יד .ךילדעש עלעפ עלעיפ ןיא ,ןוא ךילציננוא

 רהעז ןעטלַאהטנע רעדיילקידָאב יד ןופ ןעברַאפ

 -ָארמ עועיד ןוא ןעילַאקימעכ עגיטפיג טּפָא

 רעּפרעק םעד ןָאק ,טייהרעסַאנ ךיז ףיוא ןעג
 .ןוחמ סעטוג ןייק

 -סניקעג רעדָא ןעזייּפש עטלעדויאעג עלַא

 "עוו ןעיורעשַאנ-רעקוצ רעדָא ,סקעבעג עטלעמ

 -ער טרעוו ןעגָאמ רעד .ןעדימעגסיוא ןער

 ענייק ןוא רעיטסילק ךרוד זיולב טרילוג
 הכַאמעג טרעוו רעיטסילק רעד .ןעיירעקעהטּפַא

 .טלַאק ןוא םרַאװ ןעשיווצ רעסַאװ עניור טימ

 .גנַאלוווַא רַאפ בייל ןיא טביילב רעסַאװ סָאד

 טקערש ןעמ .ןעטלַאהסיוא ןענעק תוחוכ יד יו
 -וא טהעג סָאד .ןעפמַארק יד רַאפ טינ ךיז

 ןעפמַארק לָאמויוװצ .טוג רהעז טוהט ןוא רעב

 - -רַא-טולב ןעגעג טציש סָאד .רעסעב לעיפ זיא

 .טכוז-כיולב ןוא טומ

 סטייקכילקערש .ַא ,,םומזיררָאהבבַא"
 ןעטגעיזעב א ןעכַאירעטנוא .וצ ,םעטסיס

 וד ראפ ןעפָארמטש עגיד'ארומ ךרוד אנוש

 -רעדיוו יד ןעכערב וצ .ןעכערברעפ עטסנוילק
 "ריב ַא רעדָא קלָאּפ ַא ןופ טייקגיהעפ-סדנַאטש
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 -ברָאהעג עזָאלנעליװ וצ ןעגנערב ויז ןוא רעג

 .קערש טימ םענעי ןעשרעהעב וצ ,טייקמַאז

 דימלת א ,םיארומא וד ןופ רענווא ,ןהבַא/

 'ר וצ דנוורפ ַא ,אירבט ןב ןנהוי 'ר ןופ

 -פעה א .890--879 ןעשיווצ טבעל ,ןהכה יסַא

 -פיוטעג ַא .םוטנעטסירק ןעגעג רעפמעק רעגיט

 -עב םחיא טָאה רעכלעוו ,בָאקאי רָאטקָאד .רעטמ

 םס ןעקנירט וצ ןעבעגעג םהיא טָאה טלעדנַאה

 ןעבָאה יסא 'ר ןוא ומא 'ר .תואופר טָאטשנַא

 -נורט וצ טינ ןיצעדעמ יד ןעהטַארעג םהוא

 ןערָאװעג טעוװעטַארעג רע זיא יוזַא ןוא ןעק
 עסיורג ןייז .(ה"כ הרז הדובע) טדיוט ןופ

 טריזירעטקַארַאכ טייקגיצרעהטוג ןוא תווינע
 'מ הטוס) ,גנולהעצרע רעדנעגלָאפ ןיא ךיז
 ןעפָארטעגנעמַאזוצ לָאמַא ךיז טָאה רע :('א

 והבא 'ר .טדָאטש ןיוא ןיא א"ב אייח 'ר טימ |

 -עג טָאה ןוא התדגא רעביא ט'נשרד'עג טָאה

 "עג טָאה אייה 'ר ;רערעהוצ ךסא טָאה
 "עו טַאהעג טָאה ןוא הכלה רעביא ט'נשרד

 םעד בעילוצ טָאה אייח 'ר ;רערעהוצ .גינ
 ם'אייח 'ר :והבא 'ר טגָאז .טקנערקעג רהֲעֹז

 -ייטשלעדע ענעטלעז וצ ןעכילגעג זיא השרד
 לעיפ ןייק ָאטינ ןענייז סע עכלעוו ףיוא רענ
 -עקיילרעפטסבלעז :זיא לַארָאמ ןייז .םינלעב

 ,אמק אבב ןיא) טגָאז רע .תווינע ,גנוג

 -רעפ ַא ןייז רעסעב לָאז שנעמ ַא .(א"מק

 "עג טָאה רע .רעגלָאּפרעפ ַא רעדייא רעטגלָאפ

 ןעטַאנָאמ 12 עטשרע 'ד ןיא סָאד טביולג

 רעד טביילב טברעטש שנעמ רעד יוו םעדכַאנ

 .-נַאװ המשנ יד ןוא ,דרע רעד ףיוא רעּפרעק

 קיריצ ןוא לעמיה םוצ םורַא ץלַא טרעד

 ןיוש טביילב ןעטַאנָאמ 19 יד ךָאנ ;ףוג םוצ

 ןעזָאלרעּפ ,פונ רעד ןוא לעמיה ןיא המשנ יד

 טמיולג רע .(ב"נק תבש) דרע רעד ףיֹוא

 ראפ ןעבעגעג רַאנ ויא םיתמה תיהת סָאד

 טכַארעפ זיא סָאװ רעד ('ג תונעת) םיקידצ

 -עי ףיוא טכַארעּפ ךיוא זיא טלעוו רעד ףיוא

 ,טלעדנַאהעב ָאד טרֶעוװ רענייא יו .טלעוו רענ

 אבב) טרָאד דיוא םהיא ןעמ טלעדנַאהעב יוזַא

 | .(ארתב

 יד ןופ לייט רעטירד רעד ,אמרַאדיהבַא

 סָאד טלַאהטנע ,רעביב עגילייה עשיטסיהדוב

 -והמ ןיא .ןָאוגולע עזעיד ןופ עשיזיפַאטעו

 טלַא זיא ַאהדוב זַא טעטפיוהעב טרעוו טעב

 -רַאדיהבַא יד טָאה רע תעב רקָאי 81 ןעזעוועג

 ןופ טלעטשעגנעמַאווצ ןוא ,ןעבעירשעג ַאמ

 | .ַאפַאיחַאק

  וד ךָאנ ןעגיינ ךיז ,טייקגיגנעהבַא

 -נוא ךיז ,דנַאטשנעגעג רעדנַא ןַא ןופ טכַאמ

 ןייז ,ןעטייווצ ַא ןופ ןעליוו םעד ןעפרעוורעט

 טפַאשנעסיוו רעד ןיא .גידנעטשטסבלעז טינ

 עדעי ,לייו גידנעטשטסבלעז ךַאז ןייק זיא

 -ַאה סָאװ ןעכַאזרוא יד ןָא בָא טגנעה גנוקריוו

 ןעגנוקריוו עיינ ,דנערהעוו ןעפַאשעג רהיא ןעב

 ןעכַאזרוא עיינ ןעפַאש ןעכַאזרוא עטלַא סיוא

 ,טנרעל עיּפָאזָאליפ יד .ןעגנוקריוו עיינ רַאפ

 -רוא ןופ יירפ טינ ויא ןעליוו רעד ךיוא זַא

 -יוו טפַאש אפוג ןעליוו רעד סָאד ןוא ,ןעכַאז

 ןיא .ןעליוו םעיינ ַא רַאפ ןעכַאזרוא עיינ רעד

 ןיוא זיולב ןַארַאפ זיא עיגָאלַאיצַאס רעד

 ןופ טייקכילגעמ רעד ןיא טביולג סָאװ סַאלק

 -ניא עשיטסיכרַאנַא יד :טייקגיגנעהבַאנוא ןַא

 ןיא עלַא ןעביולג רעטייוו .ןעטסילַאודיוװיד

 -כינרעפ ץכלעוו ךַאזטַאהט ַא .ןָאיצַאזינַאגרָא

 ןָא דיחי םעד ןופ טייקגיגנעהבַאנוא יד טעט

 -ַאמ" ,"םוילַאודיוידניא" העז .םיבר םעד

 ."םזילַאוצַאס" ,"טעטירָאו

 -ניאיטסַא ןעשיטירב ןיא גרַאב א ,ובא

 -היק ַא טָאה ,ךיוה סופ 0.000 רעביא ,ןעיד

 ףטיפ רהעז טיעוו .טַאמילק סעטנוזעג ןוא סעל

 .רעכוז-ןעגינעגרעפ עשיעּפָארוע ןופ טכוזע

 -פמעט עשידניא 8 יד ךרוד טמחירעב זיא רע

 -עב -- םהיא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ןעל

 .לעּפמעטדַאניישז וד :ןעמַאנ ן'רעטנוא טנַאק

 "ווו ןופ טיֹובעג ןענייז לעּפמָעט יד ןופ ויווִצ
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 סָאװ ,עטסנהעש סָאד ןעניוז ןוא רָאמרַאמ ןעס

 -םיוא טנַאקעג טָאה טסנוק-יוב עשידניא יד

 .ןעלעטש

 ןַאמלוס ,ריזַאנ לא הַאללַאדבַא ובא
 -רהַאי ןעט18 ןופ גנַאפנָא ןיא ָאקקָארָאמ ןופ

 וצ ךילדנייפ רהעז ןעזעוועג זיא .טרעדנוה

 .שורג רעדָא דמש וצ ייז טגניווצ .ןעדוי יד

 ןעלעג א ןעגַארט רע טסייה עט'דמש'עג יד

 ןענעק וצ ייז ידכ ,לעברַא עגנַאל טומ טַאלַאכ

 -עלסומ עטוג ןענייז ויז יצ ןערינַאיּפשכָאנ

 -ויז ןעבָאה ןעדוי עט'דמש'עג עלעיפ .רענַאמ

 ךיז ןעבָאה ייז לייו ןעריולרעפ ןעבעל רע

 .ןעדוי סלַא טרהיפעגפיוא דוסב

 -לעוו ,לַארענעג רעשיקריט ,אדיעבָאובַא

 -ונעגנווא טרעדנוהרהָאי ןעט7 ןיא טָאה רעכ

 ןיא ןעברָאטשעג .ןעיריס ןוא אניטסעלַאּפ ןעמ

 | .680 רהָאו

 שילַאקיזומ ַא .(ב"כ אמא ךָאנ) ,בובַא

 ַא וצ ךילנהע ,םוטרעטלַא ןיא טנעמורטסניא

 ןופ טכַאמעג ןעוועג ןענייז עכנַאמ ,טוולפ

 ענרעצלָאה יד .ץלָאה ןופ עכנַאמ ןוא רעּפוק

 .ךיורבעג ם'ניא רהעמ ןעוועג ןענייז

 -נהָארמ ,ףילַאק עטשרע ,רעקעב ובַא

 -מהירעב ,םידייא ס'דעמָאהַאמ ןופ רעגלָאּפ
 .טשעג ,518 אקקעמ ןיא .בעג ,רעגעירק רעט

 -עגנעמַאזוצ טָאה רע זא טביולג ןעמ .3

 -ַאק ןופ לעטיּפַאק ענעפרָאװאוצ יד ןעבילק

 ןעגיטצעי ןיא טלעטשעגנעמַאזוצ ייז ןוא ןַאר
 י- .םרָאפ

 ןופ ןַאטלוס ,סיַארביא ןב רעקעכ יבא
 ,ַארַאהָאי ןיא 1888 .בעג .ןעידנוא ,ַארַאהָאו
 ןיא רעטָאּפ ןייז ךָאנ ןהָארט ןייז טערטעב
 טסַאג סלַא ןַאדנַאל ןיא ןעברָאטשעג ןזא ,1
 -עג זיא טפאשרעה ןייז .גינעק ןעשילגנע םייב
 ןויז ,גנוטייל עשילגנע יד רעטנוא ןענַאמש

 -ריוו יוװ םיורג יוזַא ןעזעוועג זיא דנַאל

 -ָארוע ןא טַאהעג טָאה ןיילא רע ,גרובמעמ

 שיעמָארוע ןַא טרהיפעג ןוא גנודליב עשיעּפ

 לַארעביא זיא רע ןעכלעוו בעילוצ ,ןעבעל

 ןיא ,טזיירעג לעיפ טָאה .ןעזעוועג טבעילעב

 לָאמנעטשרע םוצ ַאּפָארוע טכוועב ךיוא 0

 םעד ראפ ןערָאװעג טרעטסייגעב זיא רע ואוו

 -יורג רעייהעגנוא ןייז .ןעבעל ןעטריזיליוויצ

 "רעפ רֶע טָאה ךילרהעי 9980,000 ,טלַאהעג ןעס

 ןייז ןופ גנורעסעבסיוא רעד רַאפ טעדנעוו

 "עב זַאג מרהיפעגנייא ןופרעד טָאה רע .דנַאל

 -ַאה { - יגנוטבירנייא עשירַאטינַאס ,גנוטכוול

 טָאה' יא" טסַאלַאּפ ןייז .ַארָאהָאי ןיא ןעפ
 "ָארוע  יצ הינסכא ןַא ןיא טלעדנַאוװרעּפ רע
 ,ןוולַא .! רעשרָאפרוטַאנ עדנעזייר עשיעּפ
 -ַארַא יד טרעטסיימעב גידנעטשלָאפ רע טָאה

 -ולגנע ןוא עשיזענַאּפַאי ,עשיזעניכ ,עשיב
 .ןעכַארּפש עש

 יִעג ןיא טיײהטָאג עשיורעּפ ַא ,ךַאדובַא
 "רעד שיגָאלָאנטע ;סקָא ןַא ןופ טלַאטש
 ַאבַא ןעטיערבעה םעד ןעמָאנ רעזעיד טנָאמ
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 יי ווא יומא ,ןםיוחא יא ,עיוייא
 טייפ אשיסאיט יט ישי עי עי עי עי יי שי ייס שי עי ישיר אש שי ראש יהשיי יי עי עוו עא או עי עי ,עיט עי עי עי עי עי טיפש עי שיט יי עייפ עייפ עי 4

 ."סיפא" ןעשיטפיגע םעד == שילָאב

 ןעיבונ ןיא טדָאטש א ,דעמַאה ובַא

 ןעגַאוװַארַאק םעד ןופ טקנוּפדנע .סולינ םייב

 .עּפּפעטס-אדויַאכ רעד ךרוד .געוו

 -ויו א 41/0-114268 ,סענַאה-ובַא

 ןופ ,עילימַאפ סיביא רעד ןופ לעגיופ רעס

 רַאפרעד טגילייהעג רהעז רעטּפיגע עטלַא יד

 ןהעג ןוא ןעמוק טגעלפ גנוטַאג ןייז ,לייוו

 .סולינ םעד ןופ לַאפ ןוא ןעגייטש םעד טימ

 רעצנַאג רעד לייוו ןהעזנַא םוצ ןהעש זיא רע

 סענַאהובַא

 ןופ לייט ַא זיולב ,סייוו זיא ןרעדעפ רעּמרעק

 ןרעדעפ עגנַאל יד ןופ ןעציּפש יד ןוא ּפָאק

 סורב גָאלָאעכרַא רעד .ץרַאװש טכע ןענייז

 -ונאמ עלעיפ ףיוא טעדליבעגבָא יז טניפעג

 -עב ַא ונוא טיג סוטָאדָארעה ןוא ןעטנעמ

 ןענעק רימ עכלעוו טימ ,םהיא ןופ גנוביירש

 "רעד ָאבַארטס ךיוא .ןענעקרעד טנייה םהיא

 -ַאדָארעה .בעדנַאמ-לעבַאב ןיא םהיא טנָאמ

 ןעגילייהרעפ רעבַארַא יד זַא טעטּפיוהעב סוט

 .-נַאלש ןופ דנַאל רעייז טגינייר רע לייוו םחיא

 - -נוזעגבָא טפָא טבעל רע .ןעסידגע ןוא ןעג

 ןעשיווצ םהיא ןעמ טהעז לָאמלייט ןוא טדצד

 -וצַאּפש ,ןעמַאווצ 10 רעדַָא 8 ןופ ןעפורג

3 

 ו

 קחצו בהובַא

 טייפ עי שיסט קייט יי 8 7 א 7 א א א טי שי יי עי עט שיט עי עייעיטשייטאשיי עי יי עיסשיי שיסט ישי יי עי עי עמ עי עי עי שי

 -קעזניא ןעכוז ֹוצ ןעּפמוז יד רעביא גידנער

 רעטּפיגע יד :טגָאז עיװָאק .וייפש רַאפ ןעט

 ,ןירַא לעּפמעט ןיא ןעדַאלנייא םהיא ןעגעלפ

 ןוא ,ןערהערעפ םהוא ,ןעסע ןעבעג טרָאד םהיא

 .ןערימַאזלַאב ךיוא םהיא טדיוט ןייז ךָאנ

 ןעמַאנ ,אטט-4160 ,ברַאה-ובַא

 לָאמַא טָאה רעכלעוו שריה רענַאקירּפַא ןַא ןופ ענַא

 .עצנַאג ןעשיווצ טבעל ."סקירָא" ןעסייהעג

 טזייּפש ,ןַאפַאדרַאק ןוא רַאַאנעס ןיא סעדַאטס

 ןעיצַאקַא יד ןופ רעטעלב טימ סנעטסרהעמ ךיז

 רעד יוו וונעג זיא סיורג ןייז .רעמיוב

 גיטרַא-נעגיוב ןענייז רענרעה ענייז ,סקַאדַא

 ,ןעציּפש עפרַאש טימ ,ןעגיובעג ןעטניה ךָאנ

 ערעטיש טימ ,טרַאה ןוא גנַאל זיא קע ןייז

 -ווז בייל ן'רעביא רַאָאה יד .עדנע וצ רָאָאה

 -טעטסַארעפ ַא זיא רעילָאק יד .ץרוק ןענ

 סיפטעמ ןופ דימַאריּפ רעד ןיא -- .עניורב

 -ורג ןיא טלעטשעגרָאפ שיפילגָאריה ייז ןענייז

 סָאװ ןעּפורג ןיא ,טּפעלשעג ןערעוו סָאװ ןעּפ
 -עג ןענייז ייז זַא טגייצ סָאד .טגָאיעג ןערעוו

 -ונ ןיא לעיפ טיוצ ענעי ןיא ןיוש ןעועוו

 .ןעיב

 ןוא .בעג ,טקעזנַאפ יעד קחצי בהובַא

 "וטרָאּפ) .זול'עד ןַאשז ןַאס ןיא 1006 רהָאי
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 רהָאי 50 ןעוועג טלַא זיא רעטומ ןייז .(לַאג
 םָאה דניק סלַא .ןןעריובעג םהיא טָאה יז ןעוו

 -רעטסמַא ךָאנ טכַארבעג רעטומ ןייז םהיא

 ןערָאװעג טעוועדַאהעגּפיוא זיא רע ואוו ,םַאד

 ךיז טָאה רע .החגשה ס'לאיוע קחצי רעטנוא

 -ךייר רעטמהירעב רהעז ַא סלַא טלעקיווטנע

 רעשיזעגוטרָאּפ רעטנַאקעב רעד ןעוו .רענ
 טרעהעג טָאה 44240218 12018 רעכילטסייג

 טגָאז ,ןעגידיירּפ לארשי ןב השמ ןוא ,םהיא
 ןעז 8 88806/ 6416616 4186 8614, 200808:2 : רע

 8016, (ןט28 41084.

 סייוו בהובא ןוא ,סייוו רע סָאװ טדער השנמ)

 .(טדער רע סָאוו

 רהָאי ןעטסגיצנַאװצ-ןוא-ןיוא ןיוז וצ
 -רעטסמַא ןוא רעניבַאר ןעוועג ןיוש רע זיא
 תולהק רעמַאדרעטסמַא יירד עלַא ןעוו .סַאד
 -ַאר ןערָאװעג רע זיא טגינווארעפ ךיז ןעבַאה
 טינ זא טביולג ץערג .יירד עלא רעביא רעניב
 ןיא רע טָאה ןעסיוו ןיוז ףיוא גידנעקוק
 -עגפיוא טינרָאג טּפַאשנעסיוװ ןיא יו דומלת
 -ַאכ ןעדנעקנאוש ַא טַאהעג טָאה רע .ןוחט
 סלַא ןעטלַאהעג דוסב ךיז טָאה ןוא רעטקַאר
 -עג םינ זוא רע  .רעגנעהנָא ןַא ס'ובצ יתבש
 ןופ רעטרהיפעג רעד רָאנ רערהיפ רעד ןעוו
 ןעגנולעג םהיא זיא םורַאד ןוא עדניימעג רעד
 80 עצנַאג תונברה אסכ ןייז ףיוא ןעציז וצ
 ,רהָאּו

 ןיא ןוא הלבק וצ טגיינעג ןעוועג זוא רע
 רע .תוימשגה םלוע ןופ ןוהטעגסיוא ןעוועג |

 ןב השנמ ,אריטרמ לואש טימ ןעמאזוצ
 יד טעדנירגעג ןעבָאה ארדפ דוד ןוא לארשי
 .םַאדרעטסמַא ןיא "הרות דומלת" עטשרע יד
 השמ ןעסקַאוועגסיורַא ןעגייז הבישי רעד ןופ
 לעיפ טָאה רע .ַאזַאניּפש ךורב ןוא ַאטוקַאז
 -ָאה ןוא ןעשיזיוצנַארפ ןיא ןעבעירשיעג קרעוו
 א זיולב ןעשיערבעה ןיא רעבָא ,ןעשידנעל
 דנַאלָאה ןעשיווצ געירק םעד ןופ עטכישעג
 רכז" :ןעמָאנ םעד רעסטנוא ,ןעיליזַארב ןוא

 ."פא יתישע תואלפנל

 ַאברַאבַא ןופ זיא ןוא ,490,000 ןעזעוו

 ,ןיירַא
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 -עלָאט ןיא בר ,ידרפסה קחצי בהובַא
 -טייצ ,טרעדנוהרהָאו ןעט14 ןופ דנע וצ ָאד

 -רָאפ רעד ,לענַאברַאבַא קחצי ןָאד ןופ עסָאנעג

 -- זיא עכלעוו עיצַאטוּפעד א ןופ רעהעטש

 -נַאגעג -- ןעינַאּפש שורג ןופ טייצ רעד ןיא

 ןעמ ,ןעמעב גינעק ןעציזעגוטרַאּפ םוצ ןעג
 טרָאד ןעביולרע ןעדוי עשינַאּפש יד לָאז

 להָאצ יד זַא גנוניימ ןייז .ןרעדנַאוװאוצנייא

 -עג ויא ןעדוי ענעבירטרעפ שינַאּפש יד ןופ

 -יוו לע

 טגָאז לענַאברַאבַא .ןערָאװעג ןעכַארּפשעגרעד

 -עב ךיז רע טָאה תונבר ןווז ןעבענ .0

 ןוא סָאד .ןעביירש ןוא לעדנַאה טימ טגיטפעש

 -עג עשידוי-שינַאּפש יד ןעוו טייצ א ןעזעוועג

 רעד ןיא טנעכייצעגסיוא ךיז ןעבָאה עטנרעל

 -ופ עשיכירג יד רעביא רוטַארעטיל עשיבַארַא

 טָאה טלָאמעד .הלבק עשידוי טימ עיפָאזָאל

 ןוא "םינפה ןחלש" ןייז ןעבעירשעגבָא בהובַא
 ןענייז קרעוו עזעיד עדויב ."תודעה ןורַא"
 םהיא ןֹופ זיא ןעבילבעג .ןעגנַאגעג ןעריולרעפ

 טימ קרעוװ ַא ."רואמה ,תרונמ" רעד זיולב
 -יפ יד ןעגינייארעפ וצ טכוז רע ןעכלעוו
 רע .הרות עשידוי רעד טימ לַארָאמ עשיפָאזָאל

 .ןעלייט 7 ןיא "רואמה תרונמ" םעד טלייט
 טפור רע .הרונמ רעד ןופ טכיל 7 יד דגנכ

 "וצ זיא קרעוו סָאד -- "רנ" לייט ןעדעי

 עשינַאּמש ַא טימ ןערָאװעג טקורדעג טשרע
 השמ 'ר .1207  ַאנרָאװיל ןיא גנוצעזרעביא

 וצ טָאה ןייד רעמַאדרעטשמַא ןַא ,טרופקנַארפ

 שורימ ַא טסַאפרעפ "רואמה תרונמ" םעד

 -רעביא עשטיידישידוי ַא טימ "הדוהו שפנ"
 .1701 סַאדרעטשמַא ןיא טקורדעג ןוא ,גנוצעז
 לאפר ןופ רואמה תרונמ רעד זיא רעטעּפש
 -רעביא דנערהעב ןויצנב ןוא לַאהטנעטשריפ
 ךַארּפש עשטייד רעד ןיא ןערָאוװעג טצעזעג

 -עגרעביא רע זיא רעטעּפש ךָאנ ןוא
 שידוי םענרעדָאמ ַא ןיא ןערָאװעג ןעבעירש
 .1880 אנליוו ןיא ןערָאװעג טקורדעג ןוא

 ןיא בהובָא ביוא ןעלפיווצ ץנוצ ןוא ץערג
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 .רואמה תרונמ ןופ רבחמ רעגיטכיר רעד

 -עג סעסיוועג א (שינכעט) ,ןערעיווכָא

 ןופ טמַאמטש .ןענכייצ גיקע-רעיפ דנַאטשנעג

 -כויצבַא .ה.ד ,ןערעיפבָא רעדָא "רעיפ" טרָאוװ

 םינ ףיוא .טַארדַאװק ןעכירטש רעיפ ןענ
 .ןערינילבָא : ןעמ טגָאז טַארדַאוװק

 דנעזעוונַא ןיז טינ ,טייהנעזעויבַא

 רעטמיטשעב ַא ןיא ץַאלּפ ןעסיוועג ַא ףיוא

 -נוא ןעמ טהעטשרעפ ןעקעהטָאפיה ןיא .טיוצ

 עכלעזַא ."רעמיהטנעגויא עדנעזעוובַא" רעט

 -נעגיוא רעייז ואוו טרָאד טינ ןעניזאוו עכלעוו

 סָאד טָאה שנעמ רעדעי .ךיז טניפעג םוחָי

 רע ,לַארעביא םוהטנעגווא ןעפיוק וצ טכער

 -עג ן'טימ לַארעביא ןיי  טינ געמ ןיילַא

 -עב-םוהטנעגיוא ַאזַא .םוהטנעגייא ןעטפיוק

 "יהטנעגייא רעדנעזעװבַא ןַא :טסייה רעציז

 זיא רעגָאלקנא רעד ןעוו ,טכירעג ןיא --- .רעמ

 -עונַא זיא רעטגָאלקעגנָא רעד ןוא דנעזעוובא

 ביוא  .טרינָאדנַאבַא עגַאלק 'ד טרעוו דנעז

 רעד ןוא דנעועװונַא זיא רעגָאלקנַא רעד רעבָא -

 רעד טְלַאפ ןאד .דנעזעװבַא רעטגָאלקעגנָא

 ביוא .רעגַאלקנָא ןופ ןעטסנוג םוצ לייטרוא

 רע לייוו דנעזעוװבַא זיא רעטגָאלקעגנָא רעד

 ,ןעטלַאהרע טינ גנודאלנייא-סטכירעג וד טָאה

 -עזקע יד רעדייא ןעזייוועב סע רע זומ ןַאד

 וצ ויא רעהכָאנ ;ןענופעגטַאטש טָאה עיצוק

 .טעפש

 ךיז ןופ ןעלקיײקרעטנורַא ,ןעצלעװבַא

 .ןעצלעוובַא ךרוד סעדנור סָאוװטע

 -ייבעג-נעטדיוט עסיורג ַא ,לעבמַאזובַא

 ןיא ,סולינ םייב ןעיבונ ןרעטנוא םעד ןיא עד

 רעד ססמער גינעק רעשיטּפיגע רעד ןעכלעוו

 ךָאנ גנַאלטינ ןופ ,ןעבָארגעב טגיל רעטייווצ

 סיורג רעייהעגנוא זיא יז .םירצמ תאיצו

 ,טקאהעגסיוא ןייטש ןופ ןערוגיפ 4 טָאה ןוא

 -נווא םייב ןהעטש עכלעוו ,ךיוה סופ 08 עדעי

 -נעוניא .םירמוש יוװ עדייבעג רעד ןופ גנַאג

 -ופ עסיורגנעזעיר 4 רעדיוו ךיז ןעניפעג גיד

 ןענייז דנעוו יד .םרָאפ ןעדנעציז ןיא ןערוג

 ןוא ,ןייטשנעזלעפ ןייא ןופ ןעטינשעג עלַא

 -ַאריה רעד ןיא טצירקעגסיוא זיא ייז ףיוא

 לעבטאזוקַא

 -ָארגעב םעד ןופ תונוחצנ עלא ךארּפש ןעפילג

 ךילגנירּפשרוא זיא עדייבעג וד .גינעק םענעב/

 טימ .רעסַאוו םייב טרַאה ןערָאװעג טלעטשעג

 ןעגָארטעגבָא רעסַאװ סָאד ךיז טָאה טייצ רעד

 ךיו טניפעג לעבמַאזובא רעד ,ןוא טרָאד ןופ
 .רעסַאװ ןופ קעווא קערטש עשביה א טצעו

 ןוא גנַאל סופ 180 זיא לַאַאז רעטשרע רעד

 -ופ סיריזָא טימ טצעזעגסיוא ,טיורב סופ 8

 -נוא 8 טימ ןרעמיצ ערעניילק ייווצ .ןערוג

 .טַארדַאװק עלַא ןעניוז ןרעמיצ עשידריארע

 .סיורג סופ 178 טלַאה לעממעט רעד

 .סולינ םייב ףרָאד רעניילק ַא ,ריזובא

 -ַאק-לעגיופ ןוא ןעדימַאריּפ עטמהירעב טָאה

 ןעבָארגעג רעמינורב ךיוא יוװ ןעבמַאקַאקַאט

 ןענייז לעגייפ עלעיפ ןופ ןעימומ .ןעזלעפ ןיא

 -עג ןעבעירשַאב ןענייז עכלעוו ,ןַארַאפ טרָאד

 ןָאסיוװייד ,רהובינ עדנעזייר יד ןופ ןערַאװ

 | .קרַאלק ןוא

 ןַא ,(ינאהפסא הידבוע ךיוא) יׂשי-ובא

 רעכלעוו ,חישמ רעשלַאפ רעשיטסי'דומלת-יטנַא

 זיב 748 ןופ ןעיורעּפ ןיא טקריוװעג טָאה

 סלַא טינ ךיו טרהעלקרע ןיילַא רע .5

 טביולגעג טָאה רֶע ."רשבמ" סלַא רָאנ ,חישמ



 חושמ רעדויא ןייז ןעפרַאד םירשבמ 8 סָאד
 םעד רַאפ ןעטלַאהעג רע טָאה ךיז .ןעמוק ןעק-

 זַא טביולגעג גינעוו ךיוא טָאה רע .ןעטפ

 .םיסינ ךרוד ןערעוו טועלרע ןעק קלָאפ סָאד

 טביולגעג ,אבכוכ רב יו ,רע טָאה רהעמ לעיפ

 ךיז ןעבָאה ןעדוי 1000 זיב .ןעפַאװ ןיא

 ןייז ראפ טיירג טלעמאזרעפ םהיא םורא

 ןעשיווצ רעטסעפ ייז םוא .ןַאלּפ-סגנו איירפע

 -לובעגסיוא ייז רע טָאה ןעגינייארעפ וצ ךיז

 .עטקעס עזעיגילער ערעדנוזעב ַא ןיא טעד

 ןופ לַאפ ןיא רַאגָאז טג םעד ּפָא טפַאש רע

 לא וירד טָאטשנא .טייהיירטנוא-ןעילימַאפ

 רע .לָאמ 7 ןייא רע טרהיפ ןענוװַאד ךילגעט

 -יטסיזקע טלָאמעד זיב יד טינ רעבָא טרהיר

 רע .םיארונו םיבוט ימי ןוא תולפת עדנער

 רעגולק ַא ןוא רענרעל רעסיורג ַא ןעוועג זיא

 סָאד ןעטפירש ענייז ןיא טָאברעּפ רע .רעביירש

 .ןייוו ןופ ןעקנירט סָאד ןוא שיילפ ןופ ןעסע

 ,טסנוקסגעירק יוד רעגנעהנָא ענייז טנרעל רע

 ַא ףיוא סיוארָאפ רעמיא ייז זיא ןיילַא רע

 -וג ַא ןעוועג זיא רע .ןעטירעג דרעפ ןעסייוו

 -וצסיוא ןענַאטשרעּפ טָאה ןוא טַאמָאלּפיד רעמ
 -ַארּפ יד ןיא .ט טנעמַאמ ןעגיטסניג םעד ןעצונ

 ןענינַא ךייר ןעשינַאדעמַאהַאמ םעד ןופ ןעצניוו

 ףילַאק רעטצעל רעד .ןעהורנוא ןעמוקעגרָאפ

 ןייז טימ טָאה עיטסַאניד עשידַאיעמַא רעד ןופ

  ףעיפ ןעפַאשעג ךיז טפַאשרעה רעגיצייגרהע

 -ַאבַא רעד ןופ רעגנעהנָא יד .רענגעג-ייטרַאּפ

 ןעריואוושרעפ ךיז ןעבָאה עיטסַאניד ןעדיפ

 ָאבַא ןעוו .עשידַאיעמָא יד ןעגנערבוצרעטנוא

 -ער ןופ ןהָאפ יד ןעביוהעגפיוא טָאה םילסָאמ

 טימ ישידובַא טָאה ןַאיסַארָאכ ןוא עיצולָאװ

 -סגנואוירפעב ןייז ןַאהפסַא ןופ הנחמ ןייז)

 -עג ןעבָאה ןעדיסַאבא יד .ןעגנַאפעגנָא ףמַאק
 -וצ .10,000 -- רע ןוא ןַאמ 60,000 טלהעצ

 -ַאק רעד טָאה סָאד ; 70,000 ,סע טסייה ,ןעמַאז

 -עג טינ ןיוש רהעמ רעטייווצ רעד ןַאוורעמ ףיל
 -ענ טָאה רעהדלעפ סנַאוװרעמ .ןהעטשעב טנעק

 תרפא ןעב

 ושידובַא

 טאשייאעיי עי עי שי עייט עי עי עיימ עי עי שי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עימ עמ .,עייה עה עי. עי עי
 קי שיט עי עי יי שיט קייט עי קייט יט שי שיט עייפ שיט שיט שיט .עייפ עי עי ויי

 ַא יז וצ טקישעגניירַא

 :רע טפור טפירש עזעיד -

 סולפיבַאז םייב זיא ןיילא ףילַאק רעד

 ןעפָאלטנע ןוא ןאוורעז ,ןערָאװעג טגעיזעב

 וסַאבַא הַאללודבַא ךיז טָאה ןַאד .ןעטּפיגע ךָאנ

 .ןהָארט םעד ףיוא טצעוע

 עגיהורנוא ןוא עכילקערש עזעיד ןיא

 טרעהעג אניטסעלַאּפ ןיא ןעדוי יד ןעבָאה געי

 טָאה ישי ובא .טייקגיטעט ס'ישי ובא ןופ

 / רע ןעכלעוו ןיא ףעירב ַא

 .חישמ ן'תמא םעד ןופ טפנוקנָא יד ןָא טגָאז

 ןועמש 'רד תורתפנ"

 -רַאטש ַא טַאהעג טָאה קרעוו סָאד ."
 ןעבָאה עכלעוו ןעדוי יד ףיוא סול

 יאחוי ןב

 פנווא ןעק

 -לעוו ,האובנ ַא טרָאד טגנערב רע .ןעזעלעג סע -

 יאחוי ןב ןועמש 'ר וצ טקעלּפטנע טָאה עכ

 רע .טייצ רעזעיד ןיא ןעמוק טעוו חיטימ סָאד

 טסַאפעג טָאה יאחוי ןבכ ןועמש 'ר : טרָאד טגָאז

 "ץק" םעד ןעקעדטנע םהיא לָאז טָאג ,געט 0

 ןעזיוועגנָא לעמיה ןופ םהיא זיא ,תולג ןופ

 "וניקה תא אריו" ,קוסּפ רעד ןערָאװעג

 ןעמ טניימ יניקה סָאד ןוא (א"כ ,ד"כ רבדמב)

 -עג םעד בעילוצ ךיז טָאה ןועמש 'ר .לעמשיו

 השעש המ ונייד אל :טגָאזעג ןוא טרעגרע

 -- לאעמשי תוכלמ ףַא ָאלא םודא תוכלמ ונל

 (םוטנעטסירק ) םודא סָאװ גונעג טינ סע זיא

 ףיוא לאעמשי ךיוא לָאז ,ןָאהטעג זנוא טָאה

 ?ןעמוק זנוא

 רעד 'ןורטטמ" םהיא טרעפטנע ףיורַאד
 שודקה ןיאש םדא ןב ארית לע" :םינּפה רש

 ידכ אלא לאעמשי תוכומ איבמ אוה ךורב

 דימעמ אוהו (םודא) עשרה תאזמ םכעישוהל

 ץראה תא םהל שובכיו ונוצרכ יבנ םהילע

 הלודגב (.לאושיל) הוריזחיו םה םיאנו

 ינב ןיבו םהיניב היהמ הלודג הביאו .המאבו

 ראפ טלעטש טָאג ,םדא ןב ,טינ עטכריפ == ושע

 רעכלעוו ,ןעליוו ןייז ךָאנ איבנ א ן'לאעמשו

 רעבַארַא עזעיד ןוא ןעמהענווא דנַאל סָאד טעוו

 עסיורג .ןעדוי יד וצ ןעבעג קירוצ סע ןעלעוו

 ןוא ייז ןעשיווצ ןעריטסיזקע טעוו טפַאשדניופ

 יד ףיוא טרהיפ רע יו םעדכָאנ .ןעטסורק וד עג ַאלרעדינ ערעטיב ַא ןעטילעג
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 עיר יע פיס עי עי עי עי עי עי עיה עי יה עי שיר עא עס עה עי עה שי יה עמ עי קי עב עו עי שי יט עה יי עי עי עי עה ,ץיה עי עי עי עי עי עי עא עי גיי עי עי ,עייט עי עיימעיטיעייסעיסר
 יי, ר ר ר 0 ר ראש ראט 0 0 0 0 טא טיסא אש טו סא א טאש אט סאו עט אט ראש א טא ר ריש רע, סא א וע טא רק סאו א א ראי א ריי טיי רעיא

 רעשרעה עשינַאדעמַאהַאמ יד ןופ עדייר עצנַאג

 ,ןעטייווצ םעד ןַאװַארומ ףילַאק םוצ רע טמוק

 טעוו רע סָאד ,תואיבנ טגָאז רע ןעמעוו ףיוא

 רע ,קשמד ךָאנ ןעפיולטנע טעוװ רע ;ןעלַאפ

 ענייז ןופ ןערעוו טגָאיעג טעװ

 רעכערפ א טעו םהיא  ךָאנ .ןעסָאנעג

 ןייז טימ ןוא ןעטַאנָאמ 8 ןעשרעה גינעק
 -רענַאדעמַָאהַאמ סָאד ןעלַאפ ךיוא טעוו לַאפ

 -רע יד ןעמוק םעוו ןעדוי יד וצ ןוא .םומ

 ,ןעמוק ןַאד טעוו ףסוי ןב תישמ .גנוזעל

 ןוא ןעיובפיוא רעדיוו שדקמה תיב םעד טעוו

 ןופ רעייפ ןעמוקעב ןיוש ןעלעוו תונברק יד

 סואעלימרא גינעק רעזייב ַא טעוװו סע .לעמיה

 עגעגווא

 ,םָאקקלהחאק א ןעבַאה טעו רע .ןהעטשפיוא

 ןעבָאה טעוו ןערעטש ןייז  ,ןעגיוא עניילק

 ןייז םעוו ןערעיוא ענייז ןופ סנייא ,ץערק

 -עה-ףרַאש ןייז טעוו עטייווצ סָאד ןוא ביוט

 ןייז וטניינ רע טעוו טייהשנעמ רעד .דנער

 ןייז טיײקמַאזיורג רעד ןוא רעיוא סעביוט

 ןב תישמ טעו םואעלימרא .רעיוא םענעפָא
 םילשורי ןופ ןעדיא יד טימ ןעמַאזוצ ףסוו

 ןעגנערברעפ געט 48 ןעלעוו ייז .ןעביירטרעפ

 ןופ ןעבעל ןעלעוו ייז ואוו ,רבדמ רעד ןיא

 טוואורּפעג ויז ןעלעוו טימרעד ,רעטיירקצלַאז

 טעוו חישמ רעזעיד .ןערעוו טרעטיילעג ןוא

 ןוא ןערעװו טיוטעג סואעלימרא ןופ ןַאד

 עו ןַאד .ןענייוועב טיוט ןייז םעוו לארשו

 -עג לעיפ סָאד רעבָא .ןעמוק דוד ןב חושמ

 ייז ,ןעביולג טינ םהיא טעוו קלָאפ עטוואורּפ
 ןיא .רעגירטעב ַא רַאפ ןעטלַאה םהיא ןעלעוו

 וצ ןעדנעוו ךיז קלָאפ סָאד טעוװו טיונ רעזעיד

 ןב חיטשימ טעוװ ןוא ,ןערעה ייז טעוװ רע .טָאג

 ןוא ,ןעגיוטשפיוא ןעקלָאװ יד ףיוא ןעזָאל דוד

 רעועיד .ןעגייצרעטנורַא לעמיה ןופ םהיא

 ןעדוי יד .ןעגעיזעב ן'סואעלימרַא טעוו חישמ

 -געמַאזוצ ךיז ןעלעוו טלעוו רעצנַאג רעד ןופ

 .םילשורי ךָאנ ןעלמַאז

 -ַאב םעד ךרוד רעבָא טעוו טדָאטש עזעיד

 יוזַא .ןייז טגוניירנוארעפ ןע ;רוייטינ ןופ ץיז

 טרהעצרעפ ןעמַאלפ ןופ ןעצנַאגניא יז סעוװ

 סעטיובעג-גיטרַאפ ַא טעװ טָאג רעבָא .ןערעוו

 יד .ןעגנעוברעטנורַא לעמיה ןופ םילשורוי

 טייקכילרעה רעסיורג ןיפ ןייז טעוו טדָאטש

 ךיוא .ןעמהיר רהיא ןעלעוו רעקלעפ עלַא זַא

 -עגרעטנורַא טעוו תיב רעגיטרַאֿפ ַא

 ןערעיוד טעוװו קולג סעזעיד .ןערעוו טכַארב

 םוי רעד ןעמוק טעוו ןַאד .רחָאי דנעזיוט 9

 ,ןערעוו טלַא ןעלעוו דרע ןוא לעמיה .לודגה

 יד ,ןערעוו םַאי לב ןעלעוו הנבל ןוא ןוז יד

 ןוא ןענעפע ךיז ןעלעוו םונהיג ןופ ןעריהפ

 ערעייז ןופ ןערעוו יירפ ןעלעוו םיעשר יד

 ןדע-ג ןופ ןעריהט יד .ןעצרעמש עגיבייא

 ךיז ןעלעוו םיקידצ יד ןוא ןענעפע ךיז ןעלעוו

 סעלַא סָאד -- םיעשר יד טימ ןעגינייארעפ

 .ואחוי ןב ןומעש 'ר וצ טגָאזעג ןורטטמ טָאה

 ןופ ןעדוי יד סָאד ךיז טהעטשרעפ סע

 -עב רהעז קרעוו ןעזעיד ןופ ןענייז םילשורי

 ףמַאק ןיא זויא רע סלַא .ןערָאװעג טםרעטסויג

 ענעי ןענייז ןענַאטשעג ףילַאק םעד ןעגעג

 ןייז רָאנ ןערָאוװעג טע'גרה'עגסיוא 0

 רע .ןעדלעה יו טפמעקעג ךָאנ טָאה הנחמ

 ווו ןוא גניר ַא ןיא טלעטשעגסיוא ייז טָאה

 -- .ןהעגוצסיורַא גניר םעד ןופ ןעטַאברעפ

 "ןהעגסיורא גניר ןעזעיד ןופ טעוװ סע רעוו"

 רע רעבָא ."טיוט זיא -- טגָאזעג רֶע טָאה ---

 סיורַא דרעפ ןעסייוו ןייז טימ זיא ןיילַא

 .רענַאמעלסומ עלעיפ טע'גרה'עג ןוא גניר ןופ

 "עג זיא רע זיב גנַאל יוזא טפמעקעג טָאה רע

 "רעצ ןַאד ךיז טָאה הנחמ ןייז .טיוט ןעלַאפ

 ןעבָאה ןעדוי יד .ןעגעוו עלַא ףיוא טיירּפש

 .תופידר עכילביירשעבנוא ןעטילעג ןַאד

 שדקמה

 -ַאיַאמיה ,אבירַאכדובַא רעדָא ,בירכ-ובַא

 ןעוועג רייגמ ךיז טָאה רעכלעוו ,גינעק רעשיר

 רהָאי 800 רהעפעגנוא קלָאפ ןעצנַאג ןייז טימ

 גנורהעקעב ןייז .גנונבכערטיוצ רעגיטצעי ןופ

 -עג ייווצ ןעקנַאדרעפ וצ זיא םוטנעדוי םוצ

 ןיא .(בירתי) בירטַאי ןופ ןעדוי עטרהעל
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 ַא ןעגנַאפעגנָא ַאבירַאכ-ובַא טָאה טייצ רענעי

 טלָאמעד ויא עכלעוו ,עיזרעּפ ןעגעג געירק

 גינעק ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ןענַאטשעג
 רע זיא גוצסגעירק ןייז ןיא (דַאבַאק) רדבק

 -טּפיוה עשיבַארַא דרָאנ רעד ןיא ןעמוקעגנָא

 ןייז טזָאלעג טָאה רע ואוו ,בירטַאי טדָאטש

 רעטייוו טָאה רע ןוא רעטלַאהסטַאטש סלַא ןהוז

 םהיא טָאה קעווַא רָאנ רע זיא םיוק .ןעגיוצעג

 רעניואוונייא יד סָאד טכירכַאנ יד טכוירגרעד |

 רע .ט'גרה'עג ןהוז ןייז ןעבָאה בירטַאי ןופ

 טָאה ןוא סעכ ןיא ךילקערש ןערָאװעג זיא
 -כינרעפ וצ ןעצנַאגניא טדָאטש וד ןעסַאלשעב

 : 8 .ןעט

 -וקעג קירוצ ליח ןייז טימ דלַאב זוא רע

 ךיז וצ רעהעטשרָאֿפ יד טזָאלעג טָאה ןוא ןעמ

 ךיז ליוו רע סָאד ,דיירסיוא םעד טימ ןעפור

 -ויז ייז רָאנ יו ,ןוא ןעהטַארעב סָאװ ייז טימ

 -נורא ּפעק יד טוָאלעג ייז רע טָאה ןעמוקעג ןענ

 אחיחא סנעמַאנ ,םענייא זיולב .ןעקַאהרעפ

 דלַאב .ןענירטנע וצ גידנעבעל ןעגנולעג זיא

 ןייז םימ טדָאטש יד רע טרעגַאלעב םעדכַאנ

 יד ןעקַאהרעטנורַא טזָאל ,רעטיליט רעטייר

 וד סלַא טנעידעג ןעבָאה עכלעוו רעמיוֿבנעמלַאמ

 -וואוונויא יד ןופ לעטימסנעבעל עטסגיצנווא

 טגינייארעפ עלַא ךיז ןעבָאה ןעדוי יד .רענ

 ןייז טימ םהיא ןעבָאה ןוא ַאבירַאכ"ובא ןעגעג

 .טכַאמעג דעימ ךילקערש ליח

 -ַאוועג קנַארק ַאבירַאכ-ובא זיא לייוורעד

 סעשירפ ןייק ןעמוקעב טינ ךיוא טָאה ןוא ןער

 .ןעשעל וצ טשרוד ןעכילקערש ןייז רעסַאװ

 .ןעכָארבעג םעדכרוד זיא טייקגיקעגטרַאה ןייז

 -עג ןענופעג ןיוש ךיז טָאה רע ןוא ןערָאװעג

 -ווו טימ ךילדעירפ ןעלדנַאהרעטנוא וצ טגיונ

 .רענגעג ענ

 באַאכ סעמהַאנ -- עטרהעלעג עשידוי ייווצ *

 ןעבָאה--אגירוכ טבש םעד סיוא --- דססח ןוא

 ווז .טצונעגסיוא לייוורעד טייהנעגעלעג עזעיד

 -ָאה ןוא טלעצעג ןייז ןיא ןעבעגעב ךיז ןעבָאה

 רעניואוונויא יד לָאז רע ןעגיואוועב םהיא ןעב

 בירכיובַא

 עי עי יה יה עי יה עי עי עי עי קי עי קייט יה קי עי ,עיס יה עי עי עס עיר עי יה עי עס שי א
 טי יי יי א א א א ר א א ר לע, א ר ר ר ר יא עא א 6 לא לא א א רו ר ראש רע ר 0 יש ר לק ,ש א א ראש טאש לט עא יי
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 רהעז םהיא ןענייז ייז .ןעהייצרעפ בירטַאי ןופ

 "עג ייז טימ טָאה רע ןוא ןערָאװעג ןעלעפעג

 -ַארפ עזעיגילער ןעגעוו גנודעררעטנוא ןַא טַאה

 -עג ךָאנ רעבַארַא יד ןענייז טלָאמעד) .ןעג

 -עג ייז טימ טָאה רע סָאװ .(ןעדייה ןעוו

 . זַא ,טסייוו ןעמ רָאנ ,טנַאקעב טינ זיא טדער

 -וצ םהיא טימ ןעלָאז ייז ןעטעבעג ייז טָאה רע

 סעצנַאג ןייז ןייז רייגמ ןוא ןמית ךָאנ ןעה

 .קלָאפ

 וד ןעּפַאכרעּפ וצ טכוז רעשירעגעירק ןייז

 -וא ןעזעיד טָאה טפַאשרעה ןייז רעטנוא טלעוו

 רעיוד ןעגנַאל ןייק טַאַאטש ןעשיראיַאמיה-שיד

 ןעבָאה ןעטַאדלָאס ענעגויא עניוז .ןעבעגעג

 .ןעגָאלשרעד שרַאמ-סגעירק ןייא ףיוא םהיא

 גירהעי-לופ טינ ךָאנ ןענייז ןהיז יירד ענייז

 טָאה (רג א ךיוא) ריזנ ןב איבר ןוא ןעוועג

 רהיא טָאה ןוא ,טפַאשרעה יד ןעמונעגרעביא

 ןַאססַאה ןהוז רעטסטלע רעד זיב ןעטלאהעג

 -עיד לָאז ,ץערג ךָאנ .ןעמונעגרעביא יז טָאה

 800 טריטסיוקע ןעבָאה טַאַאטשנעדוי רעז

 .רהָאי
 ןעדנעגעל רָאָאֹּפ ַא ןעניוז טנַאסערעטניא

 -עיד ןָא ןערָאװעג טּפינקעגנָא ןענייז עבלעוו
 בירכ ובא זַא (1 .ךַאוטַאהט עכילטכישעג עז

 -עג קלָאפ ןייז טָאה ןעזעוועג רייגמ ךיז טָאה

 ייווצ יד רע טָאה יוזַא ,ןעריטולָאװער ןעמונ
 .ןיא הרות רפס טימ ןערהיפ טוָאלעג ןעדוי

 סָאד זַא ,ןהעזעג ןעבָאה עלַא ןוא ,ןיירַא רעייפ
 סָאװ עלַא יד .טדַאשעג טינ ייז טָאה רעייפ

 -עגנָא ןיילַא ךיז ןעבָאה ןהעזעג סָאד ןעבָאה
 ויוצ יד (2 .ןייז רייגמ ייז לָאז ןעמ ןעטַָאב

 ןופ שינביולרע יד טימ טלָאמעד ןעבָאה ןעדוי

 ןופ לעּפמעט יד ןעסירעג רעדנַאנַאֿפ ,גינעק

 -עג ייברעד ןענייז סָאװ עלַא ןוא ,רעטעגבָא יד

 ןיא לעפייט רעד יוו ןהעזעג ןעבָאה ןענַאטש

 ןעצרַאווש ַא ןופ טלַאטשעג ןיא ,ייז ןופ סיורַא

 1 | | .דנוה

 -ביד רעשיבַארַא ,רַאַאמ-לַא ַאלַא-ל-ובַא
 ןוא ןעריובעג .גָאלָאלופ ןוא םָאזָאליפ ,רעימ



 ַאיֿפַאלובַא | יז
*" 

 שש * 8

 -נולב ַא סלַא 1087 ןיא ןעברָאטשעג ןוא 8

 ןעגעג ןעטפירש ענייז עלַא טימ טפמעק .רעד

 יד .ןַאיגילער רעד ןיא טעטירָאטיוא עדעי

 ןַא הטַארייה יד ,ךולפ ַא םהוא רַאפ זיא טלעוו

 -נעלַא ןענייז ןעעדיא ענייז .טייקרַאבקנַאדנוא

 -יא .ה.ד .רעטקַארַאכ ןעשילַאטנעירָא ןופ סלַאפ

 .שיטסַאטנַאפ ןוא טנַאּטשעגרעב

 ןופ רבחמ ,לאוטש ןב םהרבא ,ַאיפַאלובַא
 רע .1940 ןיא ןעריובעג ,הלבק ורפס עלעיפ

 -רעפ רעבָא טָאה ,ּפָאק ןעטוג ַא טָאהעג טָאה

 ןייז ןעוו .טשינרָאג ףיוא טייצ ןייז טעדנעוו

 18 ןעוועג רע זיא ןעברָאטשעג זיא רעטָאפ

 ןעמונעגנוורא ךיז רע טָאה טלָאמעד .טלַא רהָאי

 ןויטבמס םעד ןעכוזוצפיוא קנַאדעג ַא מָאק ןיא

 "עי ןופ ןעניואוו עכלעוו ,םיטבש 10 יד טימ

 ןעבָאה יוז סָאד טביולגעג טָאה רע .םייז רענ

 ןעגעג גונעג קרַאטש ןענייז ןוא ךיירגינעק ַא

 ראפ ןייז טעוו סע ןוא ,םלועה תומוא עלַא

 -ןצסיוא ןוא ןעמוקוצרעבירַא גנירג רהעז ויז

 טָאה רע .תולג ןופ קלָאפ עשידוו סָאד ןעזעל

 -טימ ווז גימוונ וצרעד זוא סע סָאד טנעכערעג

 ןעדוי יד ןופ ןעדייל יד ןעגעוו ןעלייהטוצ

 תולג ןיא

 -עגנָא רע טָאה רעטעּפש רהָאו ויווצ טםימ

 ןעוו ןוא ,אניטסעלַאּפ ךרוד עזייר ןייז ןעגנַאפ

 -וקעגנָא דנַאלנעבירג ךָאנ טרָאד ןופ זיא רע

 עשיכירג ַא ןיא טבעילרעפ ךיו רע טָאה ןעמ

 ,הנותח טרָאד רהיא טימ טָאה רע .לעדיימ

 ןופ טזייר ןוא בייוו עגנוי ןייז טזָאלרעּפ

 רהָאוװועג רע טרעוו טרָאד וכי ךָאנ טרָאד

 ןוא ןעיריס ןעטסיוורעפ ןעלָאגנָאמ יד זַא
 ,ןַאלמ } ןייז ףיוא ןַאד טיג רע .אניטסעלַאט
 רהוא טמהענ ןוא בייוו ןייז וצ קירוצ טרהָאפ

 ךיז רע טצעז טרָאד .ןעילַאטיא ראג ךיז טימ

 -ופ יד עבַאנפיוא יד ךיז טכַאמ ןוא ןענרעל

 ַא ןיא .ןענרעלרע וצ ם"במר ןופ עיפָאזָאל

 ןיוש יז טָאה רע ןעוו רעטעּפש טייצ עצרוק

 -ַארטעגפיוא רע זיא טנרעלעגכרוד גידנעמשלדפ
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 ַא ןיא .עיפָאזָאליפ רעד ןיא רעגידערּפ סלַא ןעט

 ןיז טשרע ךיו טָאה טר

 -ָאיב ןייז .טלעקיווטנע טייקגיטעט עטי'ח?בק

 רצוא" רפס ןייז ןיא רע טביירשעב עיפַארג

 ."וונג ןדע

 --רע זיא ךיז רעביא טביירש ןיילַא רע יו

 רעפעיט ץלא--טייהראוו יד ךָאנ גודנעשרָאפ

 ךָאנ טָאה טסייג ןייז .ןעכָארקרעפ םוטריא ןיא

 -עג טינ ךיז טָאה רע רעבא טבערטשעג סאזווטע

 ףפס ןייז ןיא .סָאװ ךָאנ ןערהעלקרע טנעק

 -ַאמעטסיסנוא ןא ןעמ טקרעמ "רפש יורמא"

 .טסבלעז ךיז טימ ןעלגנַאר סעשיט

 טָאג טימ ןעמוק וצ ידכ סָאד טביולג רע

 ךיו ןעמ זומ ןעבעל םייב ךָאנ גנודניברעפ ןיא

 ןַאהמעגנָא ,לרעמַאק ַא ןיא ןיילַא ןרעדנוזּפָא

 ןיליפת ןוא תילט טימ ,רעדיילק עסייוו ןיא

 ןוא ןעמָאנ ס'טָאג ןעליוטרעדנַאנַאפ ןוא ןעציז

 ןעדעי רעביא ךיז ןוא ,ןעבַאטשכוב ענלעצניוא

 ןוא ןעשווט ייז .ףירגעב ַא ןעפַאש בַאטשכוב

 ןוא ןעטרַא-עזעל ענעדעישרעפ ןיא ןעשיוטמוא

 -ערעב .םינפוא ענעדעישרעפ ףיוא ןעזעל ייז

 ; (תירטמ'ג) להָאצ ןיא הטרעוו רעייז ןענעכ

 ןעגָאזסיורַא הארי סיורג טימ טַאטלוזער ןעדעי

 -עיד זומ ןעמ .טדנעוועג לעמיה םוצ ןעגיוא יד

 -עב ףָאלש ַא ויב ןעלָאהרעדיוװ גנַאל יוזַא סעז

 ןיא ןיירַא טערט טלָאמעד .ןעגיוא יד טלַאפ

 טלייט המשנ יד יוװ עדַארג להיפעג ַא רעּפרעק

 -טעג רעד וצ טהילפ יז .רעפרעק ןופ ּפָא ךיז

 סערעטייוו .ןייא טערט האזבג יד ןוא טייקכיל

 "ףבשה רוא" ןייז ןיא ךיז טניפעג םעד ןעגעוו

 -"אבה םלוע ייח רפס" ןוא
 -נווא ןעביוהעגנָא ךיז רע טָאה רעטעּפש

 ןיוז וצ טבלַאזעג םהיא טָאה טָאג סָאד ןעדליב

 ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ךיו טָאה רע .איבג ַא

 ןיא טפערטעב ןעמָאנ רעועיד לייוו ,לאיזר

 -עזו .םהרבא יוװ (918) לעיפיוזַא תוירטמיג

 ןיא רעגנעהנָא גינעוו טגירק רע סָאד גידנעה

 יגג ןעילַאטיא ךָאנ רעדיוו רע זיא ,ןעיגַאּפש



 ןעטרָאד םהיא טעװ טכייליפ ןעהעז ןערהָאפ
 ַא ןווא םהיא טלַאפ טרָאד .ןהעג רעסעב
 -רַאמ טסבַאּפ םעד ןייז וצ רייגמ :תעגושמ

 .ןעטסקעז םעד ןיט

 הסיפת ןיא רַאפרעד םהיא טָאה ןעמ ןוא טרע
 98 ןעוועג טרַאּפשרעּפ זיא רע ואוו ,ןעפרָאװעג
 / - .געט

 עפ אד-ָאטיוא םעד ןופ םיוק ךיז טָאה רע
 טסבַאּפ םעד טָאה רע סָאװ טימרעד טעװעטַארעג
 רעד ןיא טביולג רע ךיוא סָאד טרהעלקרע

 | / .טייקגינייא-יירד

 רע זיא ןעזָאלעגוירפ םהיא טָא ה ןעמ ןעוו

 ןיוש רע טרעדנע טרָאד .ןעיליציס ךָאנ קעווַא

 ,טָאג .חישמ ַא וצ איבנ א ןופ עילָאר ןייז

 רעביא ןעוועג דוס הלגמ םהיא טָאה ,רע טגָאז

 ךרוד ןעמוק זומ הלואג יד ןוא "ץק" םעד

 טהעטשרעפ ,טימרעד .1990 רהָאי ןיא םהיא

 .רעגנעהנא ןעגירק טזומעג ןיוש רע טָאה ,ךיז

 -וא ןעטיירּפשרעפ ןעמונעג ךיז ןעבָאה עזעיד

 רעייז ןופ האובנ יד ןעגָאזרעביא ןוא לַארעב

 רעגידטלָאמעד רעד ,תרדוט המלש 'ר .תושמ

 טינ םהיא טָאה רעכלעוו ,ַאנָאלעצרַאב ןופ בר

 יד וצ ןעביירש ןעמונעג ךיילג טָאה ,טנעקעג

 ײלָאפרעפ ַא ןוא ,םעד ןעגעוו תולהק עגיטרָאד

 -עירטעג םהיא טָאה םהיא ןעגעג שרַאמיסגנוג

 -מוא ךיז יוזא ןוא .טרָא וצ טרָא ןופ ןעב

 -הלבק 89 זיב טסַאפרעפ רע טָאה גידנעביירט|

 ןעטסיא-הלבק ערעטעּפש יד עכלעוו ןופ ,םירפס

 .ןעמונעג תועידי לעיפ רהעז ןעבָאה

 -ורעג ךיוא ,יולה סודדוט ,ַאיֿפַאלובַא

 ןוא טסיא-הלבק רעסיורג ."לודגה רשה" ןעפ

 1984 ןיא ןעריובעג .ןַאמסטַאַאטש רעשינַאּפש

 םעד רעטנוא טנעיד .4 ןיא ןעברָאטשעג ןוא

 -ַאמ ןיגינעק ןיא ןעטרעיפ םעד ָאבנַאס גינעק

 רהעז ייז ןופ ןעוועג זיא ןוא ,ַאנילָאמ עד ַאיר

 םולש ןעסָאלשעג טָאה ָאכנַאס ןעוו .טבעילעב

 -קנַארפ ןופ גינעק ,םענהעש םעד פיליפ טימ|

 רעד ןיא .טיילגעב םהיא סורדוט טָאה ,ךייר

 -יודעג גנַאל טינ טָאה סע

 ךודיש א ןע'נכדש

 ןופ סקאדַאהטרא ןא ןעוועג רע זיא ןָאיגילער

 טנרעלעג .רעטקַארַאכ ןעבילנהעוועגרעסיוא ןַא

 ןיא .ַאיפַאלובא ריאמ לעקנָא ןיוז ייב רע טָאה

 "געג רערעטיב א ,יבר ןייז יוװ ,ןעוועג ךיוא

 רע לייוו רַאפרעד ןערהעל ס'ם"במר םעד וצ רענ

 זיא סורדוט .תוחור ןוא םידש ןיא טנעקייל

 סע .רהוז ןופ םירבחמ יד ןופ רענייא ןעוועג

 ןָאעל עד השמ סָאד ןעזיוועב ץעגרע ןיא טרעוו

 זיא רע סָאד ןוא ,רהוז ןופ רעסַאפרעפ רעד זיא

 םורדוט ןופ זיֹוה ןיא רעגנעהנָא ןַא ןעוועג

 ַא ןעבירשעג טָאה ןיילַא םורדוט .איפַאלובַא

 ."דובכה רצוא, ןעמָאנ םעד רעטנוא רפס הלבק

 ףיוא טורפ א ןעבעירשעג ךיוא טָאה רע

 ."ןנמחנ"

 -סוימצַאש ,לאומש ןאד ַאיּפַאלובַא
 "עק רעד ,ָארדעפ ןָאד וצ טַארמייהעג ןוא רעט

 עילימַאפ רעד וצ טרעהעג .ןעינַאּפש ןופ גינ

 -נוא טנַאקעב ןעוועג זיא ןוא ,יולה אופאלוכא

 ןיא טבעל .יולה לאומש 'ר ןעמָאנ םעד רעמ

 ןעבעל ןייז טגידנע ןוא טרעדנוהרהאי ןעט4
 .ןישַאמ-רעטלַאפ רעד רעטנוא רעריטרַאמ סלַא
 .-עג ווא טיוט-רעריטרַאמ ןייז ןופ ךַאזרוא יד

 ןיא עגירטניאססעבעיל עכילגינעק ַא ןעוו

 .טלעקיוורעפ שיטילָאּפ ןעוועג זיא רע רעכלעוו

 םייב טייצ רענעי ןיא ןענייז ןעדוי יד

 -סניג ַא רהעז ןיא ןענַאטשעג גינעק ןעגנוי

 ווזא טימ ןעזעוועג זיא ףיוה רעד .דמעמ ןעגיט

 -וטילָאּפ ןיא סָאד ןערָאטסינימ עשידוי לעיפי

 ָארדעפ ןָאד זַא ןעסייהעג סע טָאה ןעזיורק עש
 / ךַאנ זיא גינעק רעד .ףיוה ןעשידוי ַא טָאה
 וד ןעבָאה ,הטַארייהרעּפנוא ןעזעוועג טלָאמעד

 םהיא ןעמונעג ןעטסירק עגיטכיזרעפייא

 רעטכָאט יד ,ַאקנַאלב טימ

 .ןָאברוב ןַאפ גָאצרעה ןעשיזיוצנארפ םעד ןופ

 "רעפ יד רהיא טימ ראגַאז ןיוש טָאה רע ןעוו

 טנעקעב ךיז רע טָאה טכַאמעגבָא טַאהעג גנובָאל

 ןייליירפלעדע רעטנרעלעג רענהעש רעד טימ

 . טומ גנובַאלרעפ יד טָאה רע .ַאללידַאּפ 'ד ַאירַאמ



 -עג הנותח טָאה ןוא ןעפורעגקירוצ ַאקנַאלב

 "וויא יד .עטבעילעג ןייז טימ (טאווירפ) טַאה

 רעייז סָאד ןהעזעג ןַאד ןעבָאה עגיטכיזרעפ

 -עג ויז ןעבַאה ,ןעגנולעג טינ ויא ןַאלּפ

 -ורַא ָאדעלָאט ךָאנ לָאז יז ַאקנַאלב ךָאנ טקיש

 ץענ רהיא ןיא גינעק םעד ןוא ןעמוקרעב

 ןַאד ןעבָאה עטדנַאװרעפ רהיא .ןעּפַאכניירַא

 ןעבָאה ןוא ףיוה ןיא ןעריגירטניא ןעמונעג

 ןיא רהיא וצ לָאז רע ןעגיואוועב גינעק םעד

 .טכענ עגינויא ףיוא שטָאכ ןעמוקניורַא סָאלש

 רָאנ טביילב רעבָא ,בעילוצ סָאד ייז טוהט רע

 קירוצ ןַאד ךיז טוהעק .געט ייווצ רהיא ייב

 .ַאללידַאּפ'ד יורפ ןייז ֹוצ

 זיא עגיטכיזרעפיוא יד ןופ סַאה רעד

 עלא ןעבָאה ייז .ןעגיטשעג רהעז םעדכרוד

 םעד ףיוא סולפנייא ס'איּפָאלובא זַא טלהיפעג
 רעבָא רע .גידלוש ןיולא םעד ןיא זיא גינעק

 טָאה רע .טכַאמעג טינ דוס ןייק ןופרעד טָאה
 טימ טעוװ ןעינַאּפש סָאד טרהעלקרע גינעק םעד

 -נוא ןעגנערב ןעדוי יד ןעגעג סַאה ס'אקנַאלַאב

 -טנעפע טָאה וז .דנַאל ןעצנַאג ן'פיוא קילג

 -ן' יד זיא טינואוו רהיא סָאד טרהעלקרע ךיל

 דנערהעוו ,ןעביירטוצסיורַא ןעינַאּפש ןופ ןעד

 ןיא ךילדניירפנעדוי ןעוועג זיא אללידַאּפ'ד

 -וקעג זיא לָאמנייא .טרָאװ ם'נופ ןיז ןעלופ

 טקישעג ,רעדורבירזממ ןייז גינעק םוצ ןעמ

 ךָאנ גינעק ןעגנוי םעד ,רעטומ רעד ןופ

 גינעק רעד .ןעדַאלוצנויא גנוטסעפדָארָאט רעד

 טימ זיא ןוא ןעמונעגנָא גנודַאלנייא וד טָאה

 רעדירב ייווצ יד .ןעמוקעגניהַא םיצעוי ענייז

 ענייז ןוא ןעמוקעג ןעגעקטנע םהיא ןענויז

 וצ לחומ ייז םהיא ןעטעבעג ,טשוקעג דנעה

 בלעוו ןעטייקכילמהענעגנַאנוא יד ראפ ןייז

 ייז רָאנ יו ןוא .טפַאשרעּפ םהיא ןַײבָאה ייז

 גנוטסעפ ןיא טרַאנעגניירַא םהיא ןעבָאה ויז

 רעטיילגעב ענייז טימ גינעק םעד ייז ןעבָאה

 -רעפ רעקרעק ןיא ןוא ןעסָאלשעג ןעטייק ןיא

 ןָאד ןעוועג ךיוא זיא עזעיד רעטנוא .טצע

 .איפאלובַא לאומש |

 109 ַאופַאלובַא

 יי עי עי עי ישי

 ןענירטנע וצ םהיא סע טגנולעג רעטעּפש

 -עק םייב רע זיא םורָאד ןוא גינעק םעד טימ

 רובכ ןיא רעכעה לעיפ ךָאנ גינ

 ןעטנַאגירטניא יד ןופ טייקגיטסיווצ יד ךָאד

 .קלָאּפ ןעשיווצ טרעטי ירברעפ ךיוא ךיז טָאה

 עבילגינעק יד טלעקיוורעפ ךיוא טָאה סָאד

 -רעפ-עבעיל יד ןופ ןוא ,ןעסינטלעהרעפדעבעול
 -רעגריב ַא טלעקיווטנע ךיז טָאה ןעשינטלעה

 םהיא טָאה ןַאד .ןעייטרַאּפ עדייב ןעשיווצ גירק

 -סיורַא ןעטייהנעגעלרעפ עלַא ןופ רעבא לאומש

 "ריוו ןייז ןיא ןעגיטשעג זיא רע .ןעפלָאהעג

 -ויא יד ךילדנע זיב ךיוה רהעז ָאד ךיוא עד

 ןיא ט'בנג עגניירַא ךיוא ךיז טָאה טכוורעפ

 -ירב עשידוי ענעגייא ענייז ןופ רעצרעה יד

 ןערעוו סיורג ןעפלָאהעג טָאה רע עכלעוו ,רעד

 .סולפנייא ןייז ךרוד

 .ןעגוטשטג ר ף

 -רעפ ןעפיול ןעביוהעגנָא ןעבָאה דלַאב

 דצמ = גינעק םוצ םהיא ףיוא ןעגנודמיול

 -נודמיולרעפ-טּפיוה יד ןופ ענייא .ןעדוי יד

 -עג ךייר זיא לאומש ןָאד סָאד ןעוועג זיא ןעג

 רע סָאד ןוא .ןובשח ס'גינעק ן'פיוא ןערָאװ

 -עב ךיז ייב דנַאל ןעצנַאג ןופ דלעג סָאד טָאה

 -ָאה ענייז םיאנוש עכילטפירק יד .ןעטלַאה

 לעטימ ןעטוג ַא רהעז ןענופעג םעד ןיא ןעב

 ןעבָאה ייז ןוא ,ןערעוו וצ רוטּפ םהיא ןופ

 ,געורק-רעגריב םעד ךָאנ ןעהטַארעג גינעק םעד

 ןעגנַאלרעפ וצ ,ןעוועג גיטיונ זיא דלעג ןעוו

 רע סָאװ ,ןעגעמרעפ סָאד רעטסיימצַאש ןופ

 רעד .רהָאי 19 עצנַאג יד ראפ טביורעגנָא טָאה

 ןוא ןעמוקעב קשה ךיוא וצרעד טָאה גינעק

 .סעלַא טרעגייוועג ךיז טָאה לאומש ןָאד ןעוו

 הסיפת ןיא םהיא ןעמ טָאה ןעבעגוצקעווַא

 םהיא ןעבָאה םיאנוש ענייז ואוו ,טצעזעגנווא

 -בייר ןייז ןוא 1200 ןיא טרעטַאמעג טיוט םוצ

 .טריקסיפנָאק םוט

 ןעריובעג ,ןַאהכ רַאהעב יזַאהנלובַא
 ןהָארט םעד טגייטשעב ,1005 שזדעגרוא ןיא

  ןעבלעומעד טריצודבַא ,1014 ןיא ַאװיכ ןופ
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 טימ טברַאטש ןוא 1008 ןיא ןהוז ןייז וצ

 ןעמָאנ ןעסיורג ַא ךיז טָאה .רעטעּפש רהָאי 1

 -ַאטַאט יד ןופ גנוביירשעב א ךרוד טנעידרעפ

 -ָאלעג ךיז ךָאנ טָאה רע עכלעוו ,עטכישעג ןער

 ןעועיד ןופ עטכישעג יד עכלעוו ןהָא ,ןעז

 .טנַאקעבנוא ןעבילבעג טניוה זיב טלָאװ קלָאפ

  עגירהירפ יד ןופ טּפעשעג ןליפא טָאה רע

  טָאה טיוצ רענעגיוא ןייז ןופ רעבא ןעלעווק

 סָאד .טנעכייצרעפ ןיילַא עגיטכיוו סעלַא רע

 שילגנע ,שטייד ןיא טצעזורעביא זיא קרעוו

 -לעוו ןופ ןעלעווק יד ראגָאז .שיזיוצנארפ ןוא

 ןופ עטכישעג יד ראפ טפעשעג טָאה רע עב

 טנויה סלייטנעטסיימ ןענייז ,טייצ ןייז ראפ

 .ןעריולרעפ ןיוש

 ַארַא ,יווַאללַאה ןביא ןאסַאה-לובַא
 .(טרָאד העו) יולה הדוהי רַאפ ןעמָאנ רעשיב

 -עב ךיוא ,חנַאג ןב הנוי דילַאװלובַא
 -עב ַא ."הנוי 'ר" ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאק

 עשינַאּפטש יד ןופ רעשרָאפכַארּפש רעדנעטייד

 ַאװָאדרַאק ןיא ןעריובעג .טלעוו עטרהעלעג

 /.1080 ַאזָאגַארַאס ןיא ןעברָאטשעג ןוא 2

 ויא רע סָאד רָאנ ןעמ סייוו ןעבעל ןייז ןופ

 סָאד ,ןערָאװעג םעדליבעגסיוא ַאנעצול ןיא

 עטשרע יד םהיא טָאה ַאליטקיג הולא קחצי 'ר

 טָאה רע סַאד ,ןעבעגעג גנודליב עשיערבעה

 ןעביוהעגנָא טדָאמשסטרובעג ןיוז ןיא ךָאנ

 דנעגוי ןייז ןיא סָאד ,ןיצעדעמ ןערידוטש
 -ַאֹּמ טימ טגיטפעשעב שירַארעטיל ךיז רע טַאה

 -רַאֿפבַארּפש עשיערבעה טםימ רעטעפש ,עיזע

 -נוא ךַאפ ןעזעיד ןיא םהיא טָאה עכלעוו גנוש

 םעד ףיוא יב רַאגָאז טכַאמעג ךילברעטש

 ןופ ןעטיוצ עגיהורנוא יד גָאט ןעגיטנייה

 טרעדניהעג לעיפ וליפא םהיא ןעבָאה טלָאמעד

 רַאפרעד ךיז טָאה רע .טייברא רעועיד ןיא

 רעבָא ,ַאזָאגַארַאס ךָאנ ןעגָארטרעביא טזומעג

 רעד ןיא דלַאב ךיז טָאה המשנ עדנעקריוו ןייז

 קרעוו ענייז ןוא ,טכַאמעג שימייה דמערפ
 .ןעצעזוצטרָאפ עיגרענע עלופ טימ יינ ס'פיֹוא

 -בעה רעד ןעגעוו ןעבירשעג סעלעיפ טָאה רע

 טמַאטש ןופרעד .שיבַארַא ןיא ךַארּפש עשיער

 ןענייז עקרעוו ענייז .ןעמָאנ רעשיבַארַא ןייז
 ןופ ןעשיערבעה ןיא ןערָאװעג טצעזרעביא

 בקעי 'ר ןופ גנוטייל רעד רעטנוא םינבר רעיפ

 -נוא טייברַא עזעיד ןעבָאה םינבר יד .אמוד

 טימ זַא ןהעזעג ןעבָאה ייז לייוו ןעמונרעט
 -טייד לעיפ לעביב יד טרעוו טייברַא עזעיד

 ןופ עכירּפשרעדיו עלַא .טרהעלקרע רעכיל

 לעגנַאמ ןופ ןעמוק ,רע טרהעלקרע לעביב רעד

 טָאה רעביירש-לעביב רעד סָאו רעטרעוו ןיא

 .ה.ד .ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןיא טלהיפעג

 ראפ רעטרעוו עגיטכירנוא טָאה לעביב יד

 ייווצ רעביא ףיוא טרהיפ רע .ןניז ןעגיטכיר

 יי םצנעגרע ןוא ןעלעטש עכלעזַא טרעדנוה

 -רַאה סע יוװ ןעגויצ וצ רעטרעוו ערעדנַא ךרוד

 ןעטלַאה עכלעוו ,רענגעג ענייז .ןַאד טרינָאמ

 ןעבָאה לעביב רעד ןופ טרָאװ םעד ןָא ךיז

 רע ,תיסרוקיּפא ןיא טגידלושעב םורַאד םהיא

 -וב רעד ןופ טסויג רעד זַא טגָאז ,רעכָא

 .טרָאװ סָאד טינ רעבא גילייה ןייז ףרַאד לעב

 גוצריפ ס'גויח גירעפווא ךיוא טפמעקעב רע

 ,לעביב רעד ןיא רעטרעוװװטייצ רעביא םיללכ

 -טםווצ 80 רעביא טָאה גויח סָאד טגייצ ןוא

 ךיוא טפמעקעב .טרהירעב טינרָאג רעטרעוו

 סָאד ןוא ,דיגנה לאומש 'ו רעקיטירק ןייז

 זַא ,ויא תורוד עגיטפניק ענייז ןופ לייטרוא

 / -עגנַא טָאה גויח דוד ןב הדוהי סָאװ סעלַא

 -ורשעג טָאה רע .טגידנעעג רע טָאה ןעגנַאפ

 -ָאליפ ןייו .קיגָאל ןוא ןיצעדעמ רעביא ןעב

 ןעוויטַאלוקעּפס ַא ןעצנַאג ןיא טָאה עץיפָאז

 -ַאטסירַא םעד רעטנוא טקריוו ןוא רעטקַארַאכ

 -יוז ןענייז עשיערבעה ןיא ,סולפנייא ןעשלעמ

 'ס" :ןעמענ יד רעטנוא טנַאקעב קרעוו ענ

 ."המקירה 'ס" ,"רשיהו בוריקח

 טייהקנארק א ,טייקגיזָאלנעליװ ,עילובא

 -בָא טרעוו רעּפרעק סנעשנעמ םעד רעכלעוו ןיא

 עילובַא יד .דארג ןעטסכעה ן'פווא טכאוושעג
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 -נַאלעמ טימ ןעדנוברעפ לָאמטפָא ךיוא זיא

 .עילָאב

 .(ןומימ העז) ,ןומימ םהרבַא ינעמלובַא

 קשמד ןיא .בעג ,ילֿא ןביא אדעפלובפ

 "עג ןוא רעגעירק רעסיורג סלַא טנַאקעב ,48

 געירק ןיא ןעזעוועג זיא רע .רעביורש-סטכוש

 יד סָאװ ךיירגינעק ןעכילטסירק םעד טימ
 -ריס ןיא טלעטשעגפיוא ןעבָאה רעגיצ-ציירק

 -עגַאלעב יד ןָא רע טרהיפ 1991 ןיא .ןעי

 יד רעטעּפש רהָאי רעיפ ,בַאקרַאמ ןופ גנור
 רהָאו ייוצ ןיא ,ילָאּפירט ןופ גנורעגַאלעב
 רעטעּפש .וכע ןופ גנומרוטש יד רעטעּפש
 -עג דַאמַאה ץנירפ טימ ןעמַאזוצ רע טפמעז

 רעד זַא ,גלָאפרע ַאזַא טימ ןעלַאגנָאמ יד ןעג

 רַאפרעד 1810 ןיא םהיא טָאה ריזַאנ ןַאטלוס

 .(ךלמ) קילַאמ לעטיט םעד טימ טניורקעג

 -פעשעב רע ןוא ,לעיפ ןענייז ןעטפירש ענייז

 -עהטַאמ ,ןיצידעמ טימ ייז ןיא ךיז טגיט

 -וו עשינַאדעמַאהַאמ ןוא עיפָאזָאליפ ,קיטַאמ

 -ַאמ" קרעוו סעשיּפַארגָאעג ןויז .ץנעדורּפסיר

 רעדנעל 98 םורַא טביירשעב "ןַאדלָאב לע םיווק

 עשיטסיטַאטס ןָא טיג ןוא ,ןענָאוצקעס 89 ןיא

 ןייז .ןעציטָאנ עשיפַארגָאּפָאט טימ ןעלעבַאט

 = "?רעשַאב לע רַאבכַא-ופ רַאזַאטכומ" קרעוו

 יד רע טערטרעפ "טייהשנעמ רעד עטכישעג"

 עגַארפ עועיד רעביא סינטנעק עגידטלָאמעד

 םהיא טימ סָאװ טוג סָאד .טנַאלַאט סיורג טימ

 ןילַא רע ,סָאװ טביירשעב רע ןעוו זַא ,זיא
 -עווק יד ןָא רע טיג ,טניואוועגייב טינ טָאה

 -עג ןיו .סָאד טמהענ רע ןענַאװ ןופ ןעל

 ךַאנ טרעוו זיא עגיצ-צוירק יד רעביא עטכיש

 וז טָאה רע לייוו ,ןערעוו וצ ןעזעלעג טנייה

 -עמַאהַאמ ַא ןופ טסייג םעד טימ ןעבירשעג

 .רענַאד

 רע'םיארק רעסיורג ,עשוהי גַארַאפלובַא
 טרעדנוהרהאי ןעט11 ןיא טבעל .רעטרהעלעג

 .הרותה לע שוריּפ ַא טסַאפרעפ .אניטסעלַאּפ ןיא

 -עלפ ןעדנעגעג עטווו ץגַאג ןופ רע'טיארק

 -עג זוא .הרות ןערעה םהיא וצ ןעמוק ןעג

 :ןעמָאנ ן'רעטנוא טנַאקעב םוטעמוא ןעוו

 -עג שיפאזַאליפ ןעוועג זיא ."ךישלא ןקזה"

 ,ןעטייקגיטיירטש עשימעלָאּפ טבעיל ןוא ןענָאז

 ןייז .דומלת ן'רעביא םינבר טימ לעיצעּפס

 ךיוא זוא סע .טנאקעבנוא זיא ץַאלּפטסרובעג

 .ןעברָאטשעג זיא רע ואוו טסואוועב טינ

 ןופ ןיטעג יד ,(.לָאהטימ) ֿםיצנַאדנובַא

 וצ ןעפַאשעג רהיא טָאה סערעצ ,סולפרעביא

 וו .םוהטכייר טימ עניביולג יד ןעגרָאזעב

 טהערדעגמוא ןרָאה ַא טימ טעדליבעגבָא טרעוו

 -ַאלסיורַא ,רעטנורַא טייז רעטיירב רעד טימ

 ןענעידרעפ סָאװ יד רַאפ עטוגיסָאדילַא גידנעז
 -וור יד ןיא טעדליבעגבָא טפָא ךיז טנופעג .סע

 -ויזידליב ןיא ךיוא ןוא ןעצנימ-רעזייק עשימ

 .ןעל

 -טנע ,דיָאטענַאלּפ רעט121 ,ָאטנַאדנובַא

 .אסילַאּפ ןופ 1878 רעבמעווָאנ ןעט1 םא טקעד

 ןיא ןעטּפיגע ןיא טבעל ,דיַאֹס ובא

 ןוא השמ תרות טצעזרעביא רע ואוו 1070



 יד ןעש |

 ,,ש ישיר עשירים יי שיר ייטשייט שי עייטא יישר עי קייט עט טייטשט עי

 ,ןעדוי עגיטרָאד יד רַאפ ךַארּפש עשיבַארַא רעד

 -רעפ עשיערבעה סָאד ןיוש ןעבָאה-עכלעוו

 ס'הידעס טימ ךךיז טנעידעב רע .ןעסעג

 יו טייוו יוזא טרעיּפָאק רע סעכלעוו לַאירּפַאמ

 -עב טשער יד ראפ ןוא ,טזָאלעג ךיז טָאה סע
 וד ןופ שמוה םעד טימ ךיו רע טנעיד

 טכַארטעב זיא גנוצעזרעביא יד .םינורמוש

 ןאוו טרָאד ןוא ,טפַאהנערהע סלַא ןערעוו וצ

 ןעקרעמ ןעמ ןעק ,ךילרהע טינ סיוא טהעז רע
 -ָאודיא טימ ןעפמעק וצ טַאהעג טָאה רע זַא

 .טונ ריז ןעזָאל עכלעוו עקירדסיוא .עשיטַאמ

 עזעיד .ךַארּפש עדמערפ ַא ןיא ןעגָארטרעביִא

 ןופ טצונעב עטייה ךָאנ טרעוו גנוצעזרעביא

 ןופ שורפ ַא טימ רעבָא ,ןעדוי עשיריס יד

 .תוכרב לובַא

 הַאללַאדבַא ןב אסומ ןודמע ובֵא

 העז) ןמימ ןב השמ 'ר ןופ ןעמָאנ רעשיבַארַא
 .("ןמימ"

 -יווצ עטקעס עשידוי ַא ,ןעטינורמע-זב

 -ניא טבעלעג טָאה עכלעוו ,םיארק

 טעדנירגעג .טרעדנוהרהָאי ןעטניינ ןופ ןעטימ

 -קעס יד .סולפיט סיוא ןורמעזןבַא השימ ןופ

 -רעפ ,םיתמה תייחת ןיא טביולגעג טָאה עמ

 רעטכָאט ַא סרעדורב ַא ןופ טַארייה יד ןעטַאב

 ןעבָאה ייז .רעטכָאט א סרעטסעווש א רעדָא

 .םעד טימ שדוח ןופ- ביוהנָא םעד טלהעצעג

 .הנבל רעד ןופ גנַאגרעטנוא

 -לַא ןיא עצנימ רעבליז ַא ,ּפלעוקובַא = ר ח

 רהעפעגנוא ןיא טרעװ רהיא .ןעליופ
 .סטנעס 1/8=18

 ,רעטביד רעסיורג ,יאדסה להדַאפ וכַא
 ןב הֿכלש ןופ .ףָאזָאליפ | ןוא

 ןעט11 ןופ טפלעה עטשרע יד ןיא ףוריבג

 ז רֶע ליואוובָא :הרהאי

 -עג רעסעב ךָאד רע טָאה טוג רהעז שיערבעה

 ןיא ןעבירש

 ןופ רעקיטירק

 בַא ןענו" טגָאזעג

 עסָאנעגטייצ

 .טרעדנ

 .שיבַארַא
 םהיא ףיוא טָאה טייצ ןייז

 ןעמ טניימ ,טעטבוד להדַאפדובַא

 רעטסעטמהירעב רעד

 ןַאהיַארדוֿבַא -- ָאטנַאדנובַא
 טיי עיימ עי עי עי עי עי עוו

 .טייצ

 .ןענַאטשרעפ טָאה

 קי יי עי שייפ עי

 רָאנ ןעזורעפ ענייק טמייר רע ,טרעביוצ רע

 -ולַאקיזומ ַא ךיוא ןעזעוועג זיא ."רעדנואוו

 -יפ ַא דיוא סעלַא ייב ןוא .רעקיטערָאעט רעש

 ןייז ןיא טייקגידריוו רעסיורג ןופ ףָאזָאל

 ןעבָאה סינטנעק ןוא תולעמ ענייז :

 .ןיא רעיזעװ סלַא לעטש יד ןעפַאשעג םהיא

 ךיז רע טָאה רעטלע רעד ףיוא .ַאזָאגַארַאס

 -עב יד .יירעביירש-סטכישעג טימ טגיטפעשעב

 םוצ ןעגנַאגעגרעביא זיא רע זַא גנוטּפיוה

 רענַאדעמָאהַאמ ענהעש ַא בעילוצ םַאלסיא

 -רעפ ןעועוועג זיא רע עכלעוו ןיא לעדיימ

 .טלעפייווצעב ץטערג ןופ טרעוו טבעיל

 . *ַארַא יד ,ַאקקעמ ייב גראב ַא ,סיַאקובַא

 ןושארה םדא טגעיל טרָאד סָאד ןעגָאז רעב

 .ןעבָארגעב

 .("ריקוָאבַא" העז) ,ריקובַא

 רענַאידניא ,ינוריב-לא ןַאהיַאד-ובַא

 -יפ ,רעקירטעמָאעג ,רעקירָאטסיה ,םָאנָארטסַא

 ןיא ןעריובעג .רעקיזיפַאטעמ ןוא ָאזָאל

 טםייצ ןייז ןיא ןעזעוועג זיא .071 ונריב

 טסנוק עשיגַאמ ןייז ראפ טרעדנואווע קרַאטש

 .ןעבעל ןייז טסָאקעג רעיש םהיא טָאה עכלעוו

 ןַאטלוס רעד טָאה ןעריבורּפ וצ םהיא ידכב

 ןוא ןעביירשפיוא ןעסייהעג םהיא טומהַאט

 לָאז סע ןעכלעוו ןיא רעיּפַאּפ ַא ןעלגעיזרעפ
 רעד רהיט רעכלעוו ךרוד ןעבירשעג ןהעטש
 -עג זיא סָאד סלַא .ןהעגסיורַא טעװ ןַאטלוס

 ןעמ זַא ןַאטלוס רעד טסייה ןערָאװעג ןָאהט |

 ךרוד דנַאװ ןיא ךָאל סיורג ַא ןעכַאמ לָאז

 סָאד יוװ םעדכָאנ ןהעגכרוד לָאז רע ןעכלעוו

 -ַאּפ סָאד ןעמ טָאה .ןערָאוװעג ןָאהטעג זיא

 -רָאפ ןעזעוועג זיא סעלַא ןוא טנעפעעג רעיפ

 ןַאד םהיא טָאה ןַאטלוס רעד .טגָאזעגסיוא

 טָאה ןוא ףשכמ ַא זיא רע זַא ןעזעוועג דשוה

 ןעפראווסיורַא ןעסייהעג סעכ טימ םהיא

 ןָאהטעג זיא סָאד זַא ןוא טסנעפ ן'כרוד

 וויא רע זַא ןענופעג ןעמ טָאה ןערָאװעג

 ילעוו ץַארטַאמ ןעכייוו ַא ףיוא ןעלַאפעגפיורַא
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 רעדייא ךָאנ טעטיירעברַאפ טרָאד טָאה רע ןעכ

 טגווצ רעטעּפש .ןעמוקעג ןַאטלוס םוצ זיא רע

 ויוה וצ ןופ ךוביץיטָאנ ַא ןַאטלוס םעד רע

 -ורשעב זיא עטכישעג עצנַאג יד ןעכלעוו ןוא

 .טריסַאּפ טָאה יז רעדייא ךָאנ ןעזעוועג ןעב

 רעביא טזיירעגמורַא רע טָאה רהחָאי גיצריפ

 עקרעוו עלעיפ טָאה רע .רעדנעל ענעדעישרעפ

 ךיוא ןיילא ןוא ןעשיכירג ןופ טצעזרעביא

 .ןעבירשעג עקרעוו עכילטפַאשנעסיוו עלעיפ

 -ףואיקירַאט" זיא קרעו סעגיטכיוו ןייז

 -ןסַאמ ןונַאוק" : קרעוו סעטייווצ ַא ",דנוה

 ןעמוקעב ןוא טכַאמעג סיורג םהיא טָאה ,,יד

 .טלַאהעג ןעסיורג רהעז ַא

 טניימ טרָאװ ןופ ןניז ןעטייוו ןיא ,תֹובָא

 בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןעכרַאירטַאּפ יד סע
 רוווצ ןַארַאפ ןענייז הנשמ ןיא .(טרָאד העי)

 ןוא .תובָא יקרפ" רעטנוא טנַאקעב םירפס

 -לעמַאז ייז ןעניוז עדייב :"ןתנ 'רד תובָא"

 ,ןעכורּפש-סקלָאפ סיוא דנעהעטשעב רעכיב

 סיוא ,רערהעל סקלָאפ ןופ ןעקנַאדעג ענהעש

 םעד זיב ,לודגה ןרדחנפ םעד ןופ טייצ רעד
 ץיצקַאדער רעד רעטנוא ,הנשמ רעד ןופ סולש

 .טרעדנוהרהאי ןעטירד ןיא ,אדוהי 'ר ןופ

 -מַאז ַא טָאה ,תובָא יקוּפ :עטשרע סָאד

 עכלעוו ,רערהעל-סקלָאפ 08 רעביא ןופ גנול

 500 ןופ טייצ ַא רעביא סיוא ךיז ןעקערטש

 .גנונדרָא רעשיגָאלָאנָארכ ןיא טינ ךָאד ,רהָאי

 .טינשבא 9 זיוליב סעזעיד טָאה הנשמ רעד ןיא

 ןוא עבַאגוצ ערעטעּפש ַא זיא רעטסקעז רעד

 .רודס םוצ עגַאלייב ַארטסקע סלַא טקורדעג זיא

 ַא ווא .ןתנ 'רד תובָא" :עטייווצ סָאד

 לעיפ ןענייז עכלעוו לעטיּפַאק 41 ןופ גנולמַאז

 ןעט11 ןוא ןעט10 ןיא ןערָאװעג טריזנעצער

 לעפייווצ ַא ןַארַאפ זיא סע | .טרעדנוהרהאו

 סע ,לייוו טלעמַאזעג םהיא טָאה ןתנ 'ר ביוא
 -עסש ןופ ןעכורּפש םהיא ןיא ךיז ןעניפעג

 ,"ארמג" ,"הנשמ" העז .ןענהָאזרעּפ ערעט

 ."ןתנ"
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 יד ןעו :שיגָאלָאעג .גנורעדנַאובַא

 ןוא ,טעדניוושרעפ דרע רעד ןופ טייקגיטכוופ

 ךיו ןעביוה דרע ןעסַאמ עגיטרַאנעדעישרעּפ יד

 ןַא ךרודַאד טהעטשטנע ,ןעהיצוצנעמַאזוצ ןַא

 יד ךרוד ןהעז ךיז טזָאל סָאד .גנורעדנָאזבַא

 גנורעדנַאזכַא

 םוצ .ייז ןעשיווצ

 גנורעדנַאזבַא

 סָאו טינַארג

 ןענוישרע סָאװ ןעטלַאּפשי

 יוד טניישרע ןעטסגידריווקרעמ

 ןעמַאזוצ ךיז ןעטערט סע ואוו

 -עיש טימ ,גיסעמידנור ןעמַאזוצ ךיז טהיצ

 -עמ-כַאלפ ןעמַאזוצ ךיז טחיצ סעכלעוו ,רעפ

 ויז טרעדנַאז ייז ןעשיווצ גנוטלַאפש ַא ,גיס

 גנורעדנַאזבַא וד .טפולק ַא ךרוד רעדנאנַאפ

 הָאלמרַאר זיא רענייטש ענעדעישרעפ יד ןופ

 לייט ןוא ,-שןר לייט .גיִקָע ןערעוו לייט .ה.ד

 ךיוא זיא רענייטש יד ןופ סיווג יד .סעדייב

 טרעדנַאזעגבָא ייז טניפעג ןעמ .ןעדעישירעפ

 ןעמרַאפ-לעגוק ןוא ,ןעטַא"פ ,ןעלייז ןיא

 -עטשנַא ןַא טימ ןעקנַארק ַא :שיניצידעמ
 לָאז רע ידכב ,ןרעדנַאזבַא טייהלנַאוק עדנעו

 .ןעקעטשנַא טינ ןרעדנא ןייק

 הרוחס ןעפיוקרעפ = (לעדנַאה)  ,ץַאזבָא 142

 רע :רעגייטש ַא .הרוחס ןופ ץַאזבָא

 -- .ןעצעווצבָא הרוחס ןייז דירי

 ןופ לייט רעקיד רעטסשרעטנוה רעי

 ;:טסייה

 ַא טכוז

 טאפ | = ייפּפי
 (ט וכי ט)

 .ןעפורעג .לעפַאנק" ךיוא .עוושעדַאּפ רעד



 רשי רשי רשי סע יין היי

 "בַא סָאד : רעטנורעד טהעטשרעפ רעקורד רעד

 הרוש רעד ןופ ןעטימניא ץַאז ַא ןופ ןעכערב

 א טימ ןעביוהוצנָא ץַאז ןעטסכענ םעד ןוא

 .הרוש עיינ

 ,ןעמהענפיוא ךיז ןיא ,ןָאיצברַאזבַא

 .סָאד .קורד-טפול ךרודי ןעּפַאזנייא ,ןעגיוזנווא

 ךרודַאד טרעוו ןוא ןַאג טריב ברַאזבַא רעסַאוװ

 "בא דנַאטשוצ ןרעטלעק ןיא  ;רעסַאוװדַאדַאֿפ

 . 15 ייב .ןעמרַאװ ןיא סלַא רהעמ סע טריברָאז :

 ירָאזבַא רעסַאװ לייט 1 טעוװ סוזלעצ דַארג

 | : ןעריב)

 רֶעדַא ,זַאג ן קַאינַאטַא לויט

 "* ףָאטש-רעסַאוװירָאלב *  יג

 : ערעיוזלעבעוש * 38

 * ףַאטשי-רעסַאוװ לעבעווש - 004

 ערעיוודעלוק * 1

 .ןָאיצּפרַאזבַא רעד ןיא עטסגידריווקרעמ סָאד

 ַאװש ןייז ןיא לַאטעמ םוידַאלַאּפ ,סָאד זיא

 לָאמ 000 ןעריברָאזבא טעוו ,דנַאטשוצ ןעגימ

 .םעטיטנַאװק ענעגיוא ןייז יו לעיפיוזא

 טריברָאזבַא ץלָאה-סקַאב |

 קַאינָאמַא .לָאװו 0

 .וַאג ףַאטשרעסַאוו-רָאלכ * 5

 ףָאטשרעסַאו ןעטריפלַאס * 85

 זַאג דיסַא ןעגיּפָאטשנעלוק * 8 |

 ףָאטשרעוז * 8

 ףָאטשקיטש 7 5

 ךיז ןיא ןעריברָאזבַא רעּפוק ןוא רעבליז|

 דנַאטשוצ םענעצלָאמשעג ןיא ףָאטשרעיוז לעיפ

 גנולהיקבא רעד טימ קירוצ סָאד ןעבעג רעבָא

 ןעטעטרַאהרעּפ ןיא לייו ,ןעטרַאהרעֿפ םיוב

 ןוא ,רהעמ גוצטפול ןייק טקריוו דנַאטשוצ

 'וו דעפרעק עלעיפ .קירוצ טינ עבלעזיד טיג

 יד ןעציזעב ,ץלַאזכָאק ,ןילָאה ,ןייבשיפ ,רָאָאה

 -בַא וצ טפול םעד סיוא רעסַאװ טפַאשנעגיוא

 טכיופ סָאד ךיז טרהעלקרע סיורַאד ; ןעריברָאז

 -ַאװ ,טפול -- .ןעכַאז ענעקורט ןופ ןערעוו

 טכיל סָאד ךיז ןיא ןעריברָאזבַא זָאלג ןוא רעס

 ןָאיצבָאזבַא --- ץַאזבָא
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 טי יא יא איי יי

 -בַא .עועיד ,טמרַאוװרעד םעד ךרוד ןערעוו ןוא

 ןענעק ייז לעיפיוזַא רָאנ ךיז ןיא ןעריברַאז

 א .טריטקעלפער טרעוו עגירביא סָאד ןוא

 ןעלהַארטש יד ףיוא ךיז ןיא טמענ לעגיּפש

 רעד .ענעטלַאהרע סָאד ןופ לייטירד ויווצ רַאנ

 -םירד ןייא טריברַאזבַא ָאזלַא טָאה לעגיּפש

 ןופ לייטטירד ייווצ טריטקעלפער ןוא לייט

 ךיז טרעלקרע סיורַאד .טכיל ענעטלַאהרע סָאד
 -יּפש טימ לַאַאז ַא םורַאװ רעדנואוו סָאד ךיוא

 ןהָא לַאַאז ַא סלַא גיטיונ טכיל רהעמ טָאה לעג

 ןעגעג טלעטשעג זָאלגדַאמזירפ א --- .לעגיּפש

 זיולב ןעכלעוו ךרוד רעטסנעפ עטכַאמרעפ סָאד

 ,טעוו ןיירַא טגנירד ןנוז רעד ןופ להַארטש ַא

 ,ועירג ,שזנַארָא ,טיור ןעריטקעלפער ךיז ןופ

 טעלָאי ןוא יולבלעקנוד ַא ,יולבלעה ,לעג
 י"לעוו ךרוד ,טֹרָא רעד רעבָא טרעוו .ןערעילַאק

 ַא טימ ןיירַא טגנירד להַארטשטכיל רעד ןעכ

 עלַא ןופ טביילב ןַאד ,טלעטשראפ זָאלג עטיור

 שזנַארַא ןוא עמיור סָאד זיולב ןערעילַאק

 ןופ ןענייז ןערעילָאק ערעדנַא עלַא ,גירביא

 העז) .ןערָאװעג טריברָאזבַא זַאלג ןעטיור םעד

 .(?עזילַאנַא לַארטקעּפס*

 "בא !וזַאנעבע ןעק גנַאלק רעד :שיטסוקַא

 סַאד ואוו .טכיל סָאד יוװ ןערעוװ טריברַאז

 רעד ןעק קרַאטש-וצ זיא לָאה ַא ןיא ָאכע

 -עגנַאהעגסיוא ךרוד ןערעוו טריברָאזבַא גנַאלק

 .ךוט ןערעווש רעדָא שולּפ ןופ ןעגנַאהרַאפ ענ

 ןעריברָאזבַא גנַאלק םעד ןיוש ןעלעוו עזעיד

 .טכיל סָאד לעגיּפש רעד יוו

 עכלעוו זייּפש עטייקרעפ יד :שיגָאלַאוזיפ

 טרעוו סעקשיק וד ןופ לַאנַאק םעד ךרוד טהעג

 ןוא סעפעג-טולב יד ןופ טריברָאזבַא זייוולייט

 זיולב ןעריברַאזבַא עטצעל יד .סעפעג-ךלימ

 ,זייּפש עטעיידרעפ יד ןופ לייט ןעסיוועג ַא

  -הופ עועיד עדייב .ןעלייט עטעפ יד לעיצעפס

 -וילק יד ןיא סעצָארּפ-סנָאיצרָאזבַא רעייז ןער

 יד ךיז ןעניפעג טרָאד לייוו ,סעקשיק ערענ

 ןוא ןע ןמַאזוצ ןרעדא-כלימ ןוא-טולב עטסניילק
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 .(גנואוידרעפ העז) .גנודניברעפ

 .("דרוסבא" העז) ,דרדזבָא

 ,הטניזבא

 יד ןופ ןעקנורטעג טרעוו סעכלעוו

 ,רעילָאק ןיא ךעלנעירג זיא .טשימעג רעסַאוו

 רע .ןעוורענ יד ףיוא דנעריניאור טקריוו ןוא

 -ץעהט יד טפור ןעמ זא טבעילעב יווזא זיא

 -נוטש הטניזבַא" יד 0 ןוא 4 ןעשיווצ עדנוטש

 רעגיסעמ ךיוא טרעוו קנַארטעג רעזעיד ."עד

 -סנַארט ןוא ץייווש ,רישזלַא ןיא ןעקנורטעג

 זיב .ןעניואוו ןעזיוצנַארפ יד ואוו ,לַאַאװ

 -ער עשיזיוצנַארפ יד זיא געירק ןעמצעלמע

 טירשטרָאפ םעד ןעזעוועג גוטכעמנוא גנורעיג

 וד ןוא ,ןעטלַאהנייא וצ לעביא ןעזעיד ןופ

 טימ ןעגיטשעג רַאפרעד ןענייז ןעכערברעכ

 ךיוא קנַארטעג ןעזעיד ןופ גנוטיירברעפ רעד

 טָאה געירק רעד .רוד ןעגנוו םעד ןעשיווצ

 ןוא ןעטירשעגנייא דנַאה עגיטכעמ ַא טימ

 סָאד ביוא .טכַאמעג ףוס ַא יװ טעמכ וצַאד

 גוגנעהבַא זיא רהָאי עגנַאל ףיוא ןייז טעוװו

 טהעג ךיירקנַארפ סָאוו גנורעיגער טרָאס םעד ןָא

 -כעט .ןעלהַאװו עדנעמוק עדעי טימ ןעגעירק

 טלעטשעגנעמַאזוצ הטניזבַא רעד טרעוו שינ

 -עגעגנָא ןערעוו ַאד .ןעטפעצער עלעיפ ןופ

 -- : עטסרעלוּפָאּפ וד ןופ עגינייא ןעב

 טרעוו הטניזבַא רענייפ-כיוה (1 טּפעצער

 -סומלַאק םַארג 1 ןופ גנושימ ךרוד טכַאמעג

 -יק 10 טימ ליוא הטומרעוו םַארג 18 ,ליוא

 םארג 101 ,ליוא-הטומרעוו םַארג 1 ,רעווגניא

 טברַאפעג רע טרעוװ ןַאד .רעּפרעק-רויקיל

 .ןעירג

 ןיא :רויקיל רעשיויוצנַארפ (2 טּפעצער

 8 טזעלעגפיוא טרעוו עבָארּפ רעג70 טיריּפפ

 ,ליוא סינַא-נרעטס םַארג 4 ,ליוא-סינַא םַארג

 -רעדנַאירָאק םַארג 9 ,ליוא-הטומרעוו סָארג 9

 -רעפעפ םַארג 1 ,ליוא-לעכנעפ םַארג 9 ,ליוא

 יִנֲא םַארג 1 ,ליואיּפַאכיא םַארג 1 ,ליוא-צנוז

 ןַאד .יוא-נעזילעמ םַארג 1 ןוא ליואדַאקילע |

 ךיירקנַארפ ןיא קנַארטעג א
 םטימ ,ןַעסַאמ

 יי עא עי אה עי עמ יה עא 0 עי עמ שי עי עי עי עמ עי עי עה עי עי עו גיי עי א

 .ןעירג טברַאפעג סע טרעוו

 םַארג ג 0 :רויקיל רעצייווש (2 טּפעצער

 400 ,לעצרואווסומלַאק םַארג 920 ,ןעמַאזסינַא

 ,עצנימזיורק סַאר(נ) 0 : ָאזלעכנעפ םַארג

 -גנוא םַארג 190 ,?עדנַאמרעטיב םַארג 0

 ,סוטוריפמס 01 ןיא טרעוו סָאד סעלַא .רעוו

 ןוא טגיולעגנווא רעסַאװ 81 ןוא עבָארּפ רעס

 ןעבלעזמעד ןופ רהעמ טימ טרירטליפ רעטעּפש

 טברַאפעג ןַאד טרעוו .רעסַאו ןוא טיריפס

 .טרעגַאלעג ןוא ןעירגיללעה

 10 :רעצייוװש טרַאס א ךָאנ (4 טּפעצער

 9 ,ליואזַאיקלעגנַא םַארג 8 ,ליוא-סינַא םַארג

 -ָאק םַארג 10 ,ליוא-נעמָאמ ַאדירַאק םַארג

 10 ,ליוא:לעכנעפ םַארג 10 ,ליוא-רעדנַאיר

 -סינַאנרעטס םַארג 19 ,ליואינַארָאוַאמ םַארג

 םַארג 1 ,ליואירעדנַאירָאק םַארג 1, ,ליוא

 .טסייג-נייוו םַארגָאל

 טרעוו "ַאברעה םוהטניזבַא" :שיניצידע

 ײטעטלַארעפ ןעגעג לעטימ סלא טכיורבעג

 ןוא ןעטַאנק ןוא טייקכיליידרעפנוא ,רעבעיפ

 .ץערק רעדָא טיוה רעד

 ןוא סיכלַאק ןופ גינעק ,םוטריזבַא

 ווא .אעדעמ םלא .ַאעדעמ ןופ רעדורב

 רהיא סוטרוזבַא זיא ןָאזַאו םימ ןעפָאלטנע

 רהיא רע טָאה געוו םעד ףיוא .ןעפָאלעגכָאנ

 רעקיטש ףיוא םהיא טָאה יז ,רעבָא ןעגנַאפעג

 ןעפרָאװעגרעדנַאנַאפ רעקיטש יד ןוא טקַאהרעצ

 .רעדלעפ יד רעביא

 ץַאלּפ ןעכַאלפ ַא :שיגָאלָאעג ,גנוקנעזבָא

 ךרוד ןעכַאמ ףעיט טְרָא ןעסיוועג ַא ףיוא

 ןיא ןעטכיש ענעדעישרעפ וד  .טפַארק-קורד

 -וד ןיא לַארעביא לָאמנייק ןעגיל דרע רעד

 ןייא ףיוא רעמיא ןענייז ,טייקפעיט עבלעז

 -עה טרָא רעדנַא ןייא ףיוא ןוא רעפעיט טרָא

 וד" :ןעפורעג טרעוו עיניל-לעטימ יוד .רעכ

 ןוא "עטרעגייטשעג יד, : ערעכעה יד ,"עדַארג

 ךילטסניק ."ענעקנוזעג יד" :עגירדינ יד

 .ןעקנעובָא :טסיוה גנוקנעז ַאזַא ןעכַאמ
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 ןיא--("ןעריטָארקנַאב"

 עגנוי יד ןענהע
 -ווז* ,"ןענה

 העז) ,ןעצעזכָא
 סָאד :טכוציהיפ רע

 עוועגבָא" העז) .ןעגיוו ןופ המהב

 עוו סָאד ("ןעג

 -עג ןעמ .טלַא טַאנָאמ 4 רעדָא 3 ןיוש ןענייז

 ערעדנַא ןעסעינעג ךעלסיב וצ יז ?נהעוו

 דעזבָא : ןעמ טביוה ךעלעפעש ייב .זייּפש

 ךעלעבל ויב ,ךָאװו עטכַא רעד טימ ןעצ

 -נעגעג לויט ןיא .רעהירפ ןעכָאװ 28 רע

 ,רעטיוא םוצ וצ טינרָאג ייז ןעו טאל | ןעד

 ךיילג ןעקנירט ןוצ ךלימ ייז טיג ןעמ ןוא

 .רעמע ןופ)

 ?וועגבָא

 -עב וצ טלַאטשנַא ןא ,םויר וָאטַאװורעזבָא
 רעדָא עשיגָאלָארטעמ ,עשימָאנָארטסַא ןעטכַאבָא

 -נַאמ ָאד ןענייז סע .ןעגנוניישרע עשיטעגגַאמ

 ןוא יירד עלַא טימ ךיז ןעגיטפעשעב סָאװ עכ

 -נַאמ ךיוא ;ויז ןופ סנווא טימ זיולב עכנַאמ

 יד .טיילטַאוװירּפ וצ ןערעהעג עבלעוו עב

 ---ןעטלַאטשנַא סגנורעיגער ןענייז
 ןיא זיא טלעוו רעד ןיא עטסגיטכיוו סָאד
 -ַאק ךַאנ ןעפורעג יוזַא) .ןָאדנָאל ,שטינירג

 רעד ןעזעוועג זיא רעכלעוו שטינירג ןַאטיּפ ;

 רעד (.1078 ןיא סָאנָארטסַא-לַאיָאר רעטשרעי
 -עג זיִא םוירָאטַאװרעזבַא ןעזעיד ןופ קעווצ

 וא גנוטכירזעגנַאל יד ןעמיטשעב וצ ןעזעוו

 "עב וצ ןוא םימי יד ןופ גנוטכירדעטיירב

 .הנבל רעד ןופ גנַאג ןופ גנוטכיר יד ןעמיטש
 ןעמונעג טרָאד ןיוש ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש

 וצ ,גָאלַאטַאק ַא ןיא ןרעטש עלַא ןענכייצרעפ
 עדנעניישרע עיינ רעמיא יד רעביא ןעשירַאּפ

 "יווטנע ךיז טַאה טלַאטשנַא רעד זיב ,ןרעטש
 ,עטסערג יד ןופ םענייא וצ טלע

 -סָא רעד ןיא עלָאר-טּפיוה יד טצעי טלעוּפש }

 -ַאװרעזבָא רעזעיד .טפַאשנעסיוװ עשימַאנָארמ

 -םיוא ןעפלָאהעג לעיפ ךיוא טָאה םוירָאט

 "עג ענעדעישרעפ יד ןיא ,ערעדנַא ןעלעטשוצ

 -בַאבָאעב יד ידכב ,טלעוו רעד ןופ ןעדנעג

 עטסרהעמ

 ע+ }

 -געמ רַאנ יוו יונעג יוזַא ןייז ןעלָאז ןעגנוט

 - ויז ןעוו ךילנהעוועג ןָאהטעג ם

 ,ַאצינ ,זיר

 ,ינַאבלָא

 ַָאז ייז

 .עכלעוו

 "בָא סערעיו טקורד קעווצ ןעזעיד רַאפ .ךיל

 רעביא ןעטרָאּפער ערעלוגער םוירָאטַאוורעז

 ףיוא ןעגנורהַאפרע ןוא ןעגנודניפרע עיינ יד

 רעדנַאנַאטימ ןעשיוט יוז ןוא טעיבעג ןעזעיד

 טרעוו טפַאשנעסיוװ יד ןוא ,ןעטרָאּפער ערעייז

 .םוהטנעגייא סעלַאזרעװינוא ןייא ךרודַאד

 עטסגיטכיוו יד ןופ .("עימָאנָארטסַא" העז)

 -ַאּפ ןיא יד ןעבעגעגנַא ןערעוו טלעוו רעד ןיא

 ,ןנָאב ,גרעבסגינעק ,ַאנוָאקלוּפ

 ,יטַאניסניס ,ןזָאטשידָאשזד ,לעיק ,םַאדסטָאּפ

 / ,ןוָאטּפיק ,דרַאװרַאה ,ןוָאטצנירּפ

 ,ךרָאפסקָא ,ןילבַאד ,סוישירַאמ ,ןרובלעמ

 . עטסרהעמ יד -- .גרובנידע ןוא ,שזדירבמייק

 רעד בלַאהרעסיוא טיובעג ןענייז ייז ןופ

 לעפּפוק רעד .גועב עכיוה ףיוא ,טדָאטש

 ןעטנעמורטסניא יד ןוא ןעפָא-גיטלַאּפש זיא

 ידכב טגיטסעפעב ןעדָאב ןעטסעפ םיצ ןערעוו

 -בַאבָאעב םייב ןעלסיירט טינ ךיז ןע

 -עקורט ַא ןיא רהוא ןַא טָאה סעדעי .ןעט

 רהוא עזעיד ןוא ,לעקניוו רעדָא רעמיצ םע

 ןיא ןערהוא עלַא רַאפ רעבעגנַא-טייצ רעד זיא

 ענָאנַאק ַא ןערעייפ ייז ןופ עלעיפ  .דנַאל
 ןעלָאז רעניואוונייא יד ידכב רהוא 19 טקנוּפ

 .ןעלעטש ךיילג ןערה:א ערעייז

 ַא ןופ ןעמָאנ .,ײטרַא-סנַאיצַאװרעזבָא |

 ןעלַארטיינ ןעדעי ןיא ןעטַאדלָאפ סופרָאק

 טייצ:המהלמ ןיא טרעוו רעכלעוו ,טַאַאטש

 יד ןעצטיש וצ ,ןעצנערג יד וצ טקישעגסיורַא

 ןעטכַאבָאעב וצ ןוא ,דנַאל ןופ טעטילַארטיינ

 ןיא ןעפעלשרעפ טינ ךיז לָאז געירק רעד זַא

 -עב לופ זיא יימרַא עזעיד .ןיירַא דנַאל ןייז

 סע לַאפ ןיא ןוא ,געירק םוצ יוװ טנעּפַאװ

 דנייפ םעד ןעטלַאהפיוא יז לָאז ,גיטיינ זיא

 "סור ןיא .טמוק עפליה זיב טלַאװעג טימ

 םעד טנעידעג סעקישטשעיבָא יד ןעבָאה דנַאל
 ךיוא טקיש יימרַא עזעיד ןופ .קעווצ ןעבלעז

 וד ןיא ןעטַאדלַאס ,טַאַאטש רעלַארטיינ רעד

 -טַא ענייז ןעצטיש וצ ,רעדנעל עשירעגעירק
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 178 טירטבָא --- וימרַא-סנַאיצַאוורה
 טי יי ר ר רו ר א א ר א ר ר ר א רע רע ראד

 ןווא ןעגעג ןעטַאלוסנָאק ןוא ןערָאדַאסַאב
 .ףירגנא-סקלָאפ ןעטגערעגפיוא

 שילגנע) ,ןעטסַאּפ-סנַאיצַאװדעזבַא
 םורַא

 "כעוו יד עכלעוו ןופ רעטרע יד

 ,םיוב ַא טנעיד המחלמ ַא ןיא .טירטוצ ןעדעי

 -עטש עכיוה עדעי ןוא ןַאלַאב ַא ,םרוהט ַא

 טָאה סנעמצעל .טסַאּפ-סנַאיצַאװרעזבַא סלַא גנול

 -עב טימ ןענעידעב ןעמונעג ןיוש ךיז ןעמ

 ןערעוו ייז ,ןעטסָאּפ-סנַאיצַאוװרעזבָא עכילגעוו

 יד .ןעגָאװ-רָאטַאמ ףיוא טוובעג סנעטסווט

 -געוועב יד םימ ךיז טנעידעב עכלעוו יימרַא

 יד ןוא .יימרַא-ןעטסָאּפרַאפ וד טסיוה עכול

 "עוו ןענַאיצַאװרעזבַא יד עכלעוו ןופ ןעלעטש

 ..ןעטרָאּפ-סנַאיצַאװרעזבָא" ;טכַאמעג ןער

 ,גנוטסעפ עדעו ((00808410 ן00848)

 ןעטכַאבָאעב רע

 ."טָאמ-צלעפ" העז ,תקזבַא

 -וצ טַאה סָאו םעד ןופ ןעמַאנ ,םונ יטבַא

 ןופ ןעמַאנ רעד ךיוא .תרוטק יד טעטיירעב

 יו ןענַאטשרעּפ טָאה עכלעוו עיליטַאפ ַא
 ןעטיירעב וצ  לָאפטסנוק תרוטק יד יוזַא

 מלָאװעג טינ םענייק ערהעל עזעיד טָאה ןוא

 .סע טסיוה א"ו 'ג אמוו ןיא .ןענרעלסווא

 השעמ לע דמלל וצר אל סוניטבַא תיב

 ערעביוא יד טניואוועב טָאה יז .תרוטקח

 .שדקמה תוב ןופ לָאה

 סיוא טגידעל ןעמ ואוו טרָא ןַא ,םירמבא

 טָאה .ןעוויּפש עטעיידרעפ יד ןופ ןעגָאמ םע

 יַאלק :'יווװ רעגייטש ַא ןעמענ ענעדעישרעפ

 ,םעצנַארט ,ירָאטַאװַאל ,ענעלפוטסטָא ,טעז

 .ג.ד.א ןעקַאַאלק

 ַאמעהט סעזעיד דנעצייר גינעוו יו

 וטסערג יד טעמכ ךָאד סע טלעיּפש

 הוא

 ןופ עלַאר ע

 -נוא ןעטלָאװ ,ןוא טּפַאשלעזעג עכילטינעמ רעד

 ןופרעד טסואוועג תורוד עטלַא ערעז

 -צעי סָאד טלָאװ ,טסייוו רוד רעזנוא וו לעופ

 "רָאס לעופ ווזָא טָאהָעג טינ טיוהשנעמ ץגיט

 "ווזא

 סָאד טריטסיוקע ךיוט ןעדנעפ

 יי יי יי א א א ר ר סא רו רו לא רעש יא סא רו ראש בא יו הע רעש סא רע

 .ןעטייהקנַארק עשימעדיּפע יד ןופ ןעט

 ךָאנ ןעניוז םיור ןעטלַא ןיא

 אוונייא יד ,ןעזעוועג טםינ ןעטירט

 ,ץַאלּפ םענעפָא ןַא טימ טנעידעב ךיז ןעב
 ןיא םרָאפער רעטשרע רעד .טדָאטש וד רעטניה

 יד סָאד ןעזעוועג זיא טכיוניה רעזעיד

 ןעדעי ןעטָאבעג טָאה גנורעיג

 -יוב טָאה רעכלעוו לַאנַאק רעביט םייב טנהַאג

 .ןעמונעגטימ סעלַא ןעלעוװושינָא םייב טכַאנ

 -עג ןעלַאנַאק ענעדעישרעפ ןענייז רעטעמש

 -ַאג ענעדעישרעפ יד ךרוד ןערַאוועג ןעבָארג

 .-בַא ענייק
 .-ָאה רעניו

 עו

 .ןעהעג וצ

 -עג טקעדעב ןעביוא ןופ ןענייז עכלעוו ןעס

 ָאזלַא טָאה רעביס ןופ םָארטש רעד .ןערָאוװ

 ךָאנ .טרחיפעג ןעסַאג עלא ךרוד ץומש םעד

 םיור ןיא ךיו טניפעג גַאמ ןעניטנייה זיב

 . 16 זיא עכלעוו ןעכיימ עועיד ןופ רענייא

 .טוורב סופ

 -עקלעפעב רעד ןופ גנורעדנַאװ יד טימ

 -עדנע רהיא םעטסיס סעזעיד ךיוא טָאה גנור

 -קנַארפ טָאה 1417 רהָאו ןיא .ןעמוקעב גנור

 טירטבַא עמשרע סָאד טלעטשעגפיוא טרופ

 טימ עדייבעג עסיורג ַא ןעועוועג זיא סעכלעוו

 רעד ןופ ךיורבעג םעד ראפ ךעלרעמעק עלעיפ

 -פויוא זירָאפ טָאה 1900 ןיא .טדָאטש רעצנַאה

 ךָאנ ךיירקנַארפ ןיא עטשרע סָאד טלעטשעג

 . 1518 רהָאי ןיא .לעדָאמ רעטרופקנַארפ םע

 סעדעי סָאד ץעזעג ַא סיורַא זירַאּפ ןיא זיא

 "ווא ןַא טימ ןערעװו טיובעג זומ זיוה עיינ

 | .טירטבַא םענעג

 . טסַאלַאּפ רעד ךָאנ טָאה 1770 רחָאי ןיא
 .טַאהעג טירטבא ןייק גינעק ןעשינַאּפש ןופ

 4 ךיז ןעניפעג טייצ רעגיטנייח רעד ייב

 :טלעוו עצנַאג רעד רעביא עמעטסיס

 טדַעטש עטלעקיווטנע טינכָאנ וד ןיא (1

 "וול ןעכלעוו דנעגריא ןופ טייוו ןעגיל עכלעוו

 "סיס עטסעטלע

 טירטבא רענײמעגלַא רעסיורג ַא .הד םעט



 טירטבָא : 19

 טימ ןעטָאשרעפ ןעגרָאמ ןעדעי טרעוו רעכלעוו

 -עגסיוא רעדלעפ עטייו יד ףיוא ןוא טסומ

 -דנַאטש ןעלערוטלוקירגַא ןַא ןופ .טיורטש

 -םיס ןעזעיד ןופ ץומש רעד טעדליב טקנוּמ

 יד ןעגיטסימרעפ וצ לעטימ עטסעב סָאד םעט

 ןעשירַאטינַאס ַַא ןופ דנערהעוו רעדלעפ

 .ןופ עימעדיּפע ערעביז ַא סע זיא טקנוּפדנַאטש

 וואוונויא יד ראפ ןעטייהקנַארק ענעדעישרעפ

 .טדָאטש רעד ןופ רענ

 עטלעקיװטנע רהעמ ןיוש יד ןיא (9

 טכַאמעג ויוה ןעדעי ןיא ןיוש טרעוו טדעטש

 ןיא ,רעניואוונייא ענייז עלַא ראפ םירטבָא ןַא

 -סיס רעמע סָאד ןַארַאפ זיא טדעטש עכנַאמ

 -סיוא ןעגרָאמהירפ ןעדעי טרעוו סעכלעוו םעט

 ןיא .ןעגָאוװ ןעדנעהעגייברָאפ א ןופ טגידעלעג

 טירטבא רעכלַאז רעדעי טָאה .טדעטש עכנַאט

 טדָאטשנָא ואוו ןעבָארג ןעפעיט א ךיז ןיא

 "עוו עזעיד .ןעסָאגעגנוירא רעפסַאוװ טרעוו טפימ

 -סיוא ענישַאמ א טימ ךַאװ ןיא לָאמנייא ןער

 ןיירא רעסעפ עטכַאמעג לעיצעּפס ןוא טממוּפעג

 -רעד .טרהיפעג רעדלעפ עטייוו יד ךַאנ ןוא

 -עג ַא וצ גנוגנידעב עשירַאטינַאס וד זיא טימ

 -נוא יד רעבָא ,ןעמוקעגכָאנ ןיוש דַארג ןעסיוו
 ןעדנוברעפ ןענייז עכלעוו ןעטייקילמהענעגנַא |

 .ךילטנערָארעסיוא ןענויז גנוגינייר יד טימ

 סערגָארּפ ןערעטייוו ראפ טיונ יד ןוא ,לעיפ

 לעיפ םעטסיס ןעועיד ןיא ךרודַאד ךיז טלהיפ

 .1 רעמונ םעטסיס םייב סלַא רעקרַאטש =

 עטלעקיוטנע ךיוה ןיוש יד ןיא (6

 -נעפיול ַא ןופ טנהָאנ ןעגיל עכלעוו טדעטש

 ךרוד ןעלַאנַאק טרהיפעגנווא זיא םָארטש ןעד

 טרעוו טירטבָא רעדעי עכלעוו טימ ןעסַאג עלַא

 ץומש סעלַא עכלעוו ךרוד ןוא ,ןעדניברעפ

 טימ טרעוו ןוא ןיירַא ךייט ןיא בָא טפיול

 ןופ קעװַא טייו טּפעלשרעפ םָארטש םעד

 | .טרָאטש

 ןַא רָאפ טלעטש רעיה גנונכייצ עזעיד
 עלַא ןעבלעוו ןיא 8 רֶעמונ םעטסיסיטירטבַא

 ןערעוו םעטסיס ןעזעיד טימ זַא ,וצ טינ טיג
 לעטימ סעטוג ַא ןופ טביורעב סרעמרַאפ יד
 ,ָאו -- :רע טגָאז רעדלעפ יד ןעגיטסימעב וצ

 -ופ יד ןעניוועג ןערעילרעפ סרעמרַאפ יד סָאװ

 -נעטשלָאפ ןענייז ןעגנוגנידעב עשירַאטינַאס
 -עג ןרעטסיצ רעד זיא 1 .טגידירפעב גיד

 לעטנעה םייב היצ א טימ .רעסַאװ טימ טלופ
 רהָאר יד ךרוד 1 ןופ רעסַאװ סָאד טפיול 9ה

 טלַאהניא םעד טקנעװש ןוא 8 ןיא ןיירא

 ןעדנוברעפ זיא עכלעוו ,4 ןיא ןיירַא 8 ןופ

 .לַאנַאק-ןעסַאג םעד טימ

 -ַאס ףעישט םעד טגערפעג טָאה ןעמ סלַא

 רֶע ביוא ןואטּפייק ןופ רָאטקעּפסניא ירַאטינ
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 יה יט עמ ,עיה עה ,עימ עי עי עה עא, עי איט עי עי ,עיימ עה עי עא עי עוו עמ יט זיפ עי עמ עמ עי עמ עה עא עט טא עה טא עא יה א א א א א יי וה עא זיפ עי עי עי

 0 06 0 0 טא ראו יש נו ר א ר לא לא ר לא א ר לאל א ר ר ר א לי רע א א שא נוק רעש רו יא ראה רעש לא סא טאש סא סאו טאש טאקיא עק יש אפ ראו נו א ר א ראו

 ייז ןעקָאלרעפ ןוא שיפ יד ןעזויּפש רימ .רעש
 .סעגערב ערעזנוא וצ טימרעד

 -נעסיוו ףיוא טיובעג םעטסיס ַא ויא (4

 טריטּפָאדַא ןעק ןוא ,ןעּפיצנירּפ עכולטפַאש

 ילעוו עקנושַאמ ַא יא סָאד .לַארעביא ןערעוו

 סעועיד .טיפ-קיטַאמָאטיוא טפור ןעמ עכ

 ןופ דנורנבָא םעד ןיא טלעטשעגקעװַא טרעוו

 עדַארג טיובעג טרעוו רעכלעוו טירטבָא םעד

 .8 םעטסיס ןיא יװ

 סעלַא .ןרעטסיצ םענרעזויא ןַא זופ טרעפילעג

 .טופ"קיטַאמָאטווא םעד ךרוד טהעג ןעמַאזוצ

 עשימעכ עכלעוַא ךיז ןיא טלַאהטנע רעזעיד

 ןעדילָאס םעד ןעלדנַאװרעּפ עכלעוו ןעפָאטש

 -נעוָאלרעביא זיולב ,רעסַאװ ענייר וצ ץומש

 ןיא ׁשֵא לייט ןעדנעטיידעבנוא רהעז ַא גיד

 -עג ,ןייר סיורַא ןַאד טהעג רעפַאװ יד .ךיז

 םעד ןיא עניר ַא ךרוד רהָאלק ןוא זָאלכור

 -ַאפ ַא ווב .סַאג ןופ קָאטשניר ןעכילנהעוועג

 ןישַאמ ַאזַא טרעוו ןהָאזרעּפ ןהעצ ןופ עילימ

 .רהָאי 80 ןיא להָאמנווא טגיניירעג

 םעד רָאפ טלעטש רעיה גנונכייצ עזעיד

 יוזא יו ןעגייצ וצ ,ןעפָא זיא רע יוװ טיפ

 .רעד יוו ץנַאג םירטבא ןַא זיא 1 .טייברַא רע

 טהעג ץומש עלַא ןעכלעוו סיוא ,8 םעטסיס

 ישרע םעד ןיא ןיירַא ,2 רהָאר ךרוד סיורַא

 טימ טנעכייצעב טיפ םעד ןופ לרעמעק ןעט
 ךיז ןיא טלַאהטנע םיור רעזעיד .8 רעמונ

 עלַא ןעריברָאזבַא עכלעוו ןעפָאמש עשימעב יד

 םעד טלעדנַאוורעּפ ןוא ,ץומש ענעפַאלעגנויא

 רעד .רעסַאו עגיצומש ַא וצ טלַאהנוא ןעצנַאג

 -לַאה ַא ךרוד טלייטעגבָא זיא 8 רעמונ םיור

 טרעוו ףיול-רעסַאװ רעד

 ןעביוא ןופ טגנעה סָאװ 4 רעמונ לעטנעוו עב

 טינכָאנ יד ןרעטניהרעפ וצ ידכב ,רעטנורַא

 םעד ןיא ןעהעגוצנוורַא ,ץומש עטריברָאזבַא

 א
 '| / סטאקס

 ךרוד טהעג רעסַאו עגיצומש יד .5 רעמונ

 רעמונ רערטליפ םעד ןיא ןיירַא ,0 רהָאר יד

 סָאװ ןעליוק טימ טלופעג ויא רעכלעו 0

 / טרָאד .טלעדנַאהע שימעכ רעדיוו ןענייז

 ןוא טרירטליפ רעסַאװו עגיצומש יד טרעוו

 -ןעסַאג םעד ןוא 7 רהָאר ךרוד סיורַא טהעג

 זַא ,זָאלכורעג ןוא ןייר יוזַא ןיירַא קָאטשניר

 -ַאד טינ ןעבָאה סיטירָאטיוא לַאּפיצינומ יד

 .ןעגעג

 -סיס עטסעב יד םוראד ןעניוז (4 ןוא :

 טרָאד רָאנ .ןעריטסווקע טצעי עכלעוו עמענ

 -עג רעד זיא ךָאנ ןעריטסיוקע 9 ןוא 1 ואוו

 ודכב .טדנוזעגנוא ןוא ךילגערטרענוא ךור

 -המַאר סע זיא ןעביירטרעפ וצ לעביא עזעיד

 -סיוא רעד ךָאנ ולכ רעדָא בורג םעד ןיא סַאז

 9) .צנָא .לפ 1 ןעסעיגוצנוורַא גנוגיניור



 14 סיועינעשזָאוָבַא -- סונוטבַא
 עי עי עי עי יה עא עה עי עא עו עי עי עי עי עא א עא עה עא עי עי עס עי עי עי עסט עי עי עי שי עי עי עי עי עי עי עי יה יה יה ,עיהי עי עי עיסעיס שיסט: קיס שיסט שיט שיט
 טי שי שיט קיש שי ,שיסקיטשיס שיט שי שיט שי קי טיט שיי יי קיט שיסט שיט שיט קיט עי שיט קייט יסעשייס שי שיש שי אשייס שיסט טו טוט טאש ריש בוש יו בי יו עי טיי רעיא

 טימ טשימעג ַאדָאס דעטיונירָאלב (לעפעלסע
 .רעסַאוו טרָאװק ַא

 ."לעטימ וויטרָאבַא" העז ,ןעבײרטבַא

 -נַאנופ ךַאז עטעטפעהעג ַא ,ןענערטבָא

 -סיורַא ךרוד טהָאנ עטהענעג ַא ,ןעלייטרעד

 א .ךעטש 'יד ןעדיינשרעביא רעדָא ןעהיצ

 רעדָא טרָא ַא ןופ ןענערטבָא ךיז ןעק טינעמ

 ןעגָארטעגבָא ךיז טָאה רע == .טפַאשלעזעג ַא

 .("ןעגָארטעגבָא" העז)

 -יסיטסעוו ןיא ךיוט רעטסערג רעד ,יבָא

 -ָאט ןוא קסמָאט ןופ דנעגעג רעד ןיא ןעיריב

 ווב ,"רַאמָא" ןערַאטַאט יד ייב טסייה .סקלָאב

 -עיָאמַאס יד ייב ןוא ,"ַאטלָאק" ןעקַאיטסָא יד
 םעד סיוא ךיז טעדליב רע -- ..יאוק" ןעד

 וד ויב ַאינוטַאק ןוא ַאיב ןופ סולפנעמַאזוצ }

 רעטנוא רעטעמָאליק 18 ,גרעב עשיַאטלַא

 .רעטעמ 800 רעביא ךיוה א ןופ ,קסיוב .
 ךָאנ ןעגנוטכיר עמורק עגינויא ןיא טמָארטש

 שיטריא םייב  .לַאונרַאב רעביא דרָאנ םעד

 ךיז טקנעל ,טיירב רעטעמ 2000 ןיוש רע זיא

 ןוא טויזטסָא רעד ךָאנ ףרַאש קסרָאדבָא ווב |

 םעזוב ןעשיבָא ןיא ןיירַא ךילדנע ךיז טסעיג

 ןוא רעטעמָאליק 8906 זיא גנעל ןייז .םי ןופ

 ןיא .דנַאל רעטעמַאליקז15,015,000 טמהענרעפ

 םייב .םי םעד זיב קסיוב ןופ  רַאבּפיש

 ןעגייווצ ענינייא ןיא ךיז רע טלייט שיטריא

 -כיר עבלעזרעד ןיא ןעסעולפ עלַא עכלעוו ןופ

 טקעדעב זיא ןוא שיפ טימ ךייר זיא .גנוט

 זיב .ווָאנ ןעט0 ןופ לוַאנרַאב ייב זייא טימ

 ןעט98 ןופ קסרָאדבָא ייב .לירּפַא ןעט20 םעד

 עטכער ןייז ןיא .ינוי ןעט4 םעד זיב .טקָא

 סקניל ןיא .םָאט ךייט רעד ךיז טניפעג טייז

 ..ןַאויסַאװ רעד

 -ָאליפ ַא .גנוגיוצרוא ,סיזעינעשזָאיבַא ||

 עכלעוו ,עירָאעהט עכילטפַאשנעסיוו-שיּפָאז

 -נעבעל ןופ גנַאפנָא םעד ןערהעלקרע וצ טכוז

 -נוא ,עגידנעבעל-טינ וד סיוא םזינַאגרָא ןעגיד

 -עיד .ןעטנעמעלע עוָאלטרָאפ רעדָא עשינַאגרָא

 -ַאפָארטנַא סלעקעה ןופ טמַאטש עירָאעהט עז

 טביג סע זא טינ טביולג וילסקַאה רעבָא ,עינעג

 טגייצ סע ןעוו וליפא ,סעטדיוט ץנַאג סָאוװטע

 סָאד וליפא .ןעבעל ןופ םָאטּפמיס ןייק ךיז

 ןעבעל ךיז ןיא זומ עשינַאגרָאנוא עזָאלמרַאפ

 .ןעבעל ןעצנַאלפטרָאפ ןענעק וצ ידכב ןעבָאה

 .ויטַאלוקעּפס עירָאעהט יד זיא טייוװ יוזַא

 -וװ םעד סיוא עיצַאלוקעּפס רהיא טהיצ יז
 יקַאב עגידנעבעל זַא ,טקַאפ ןעכילטפַאשנעס
 -עכ ַא ךרוד ןערעוו טריצודָארּפ ןענעק ןעירעמ

 א .ןעפָאטש עוָאלבעל ןופ גנושימ עץעטימ

 -- :רעגווטש

 םַארג 0 רעסַאוו
 * 4 רעטעפלַאז שַאטָאּפ
 * 1 טאפסָאפ עיזעגגַאמ

 * (פ .פסָאפ-כלַאק עלַארטיינ

 טשימרעפ 100 66 זג טרעוו גנושימ עזעיד ןופ

 טימ

 םַארג 9 ערעיוז רעקוצ-ילַאק
 " ןַאטּפעּפ

 " ספ םוילימַא .בועל

 " 3 ךלַאק .ברַאק-

 -ָאגעג טרעו ,טשימרעפ טּפעצער רעזעיד

 -ומ 10 ראפ ןעכַאק םוצ עלעצ ַא ןיא ןעס

 םעדכָאנ ןוא לעקעד םענעדרע ןַא רעטנוא טונ

 / רעטנוא ,ןעפָא געט 8 ראפ טלעטשעג סע טרעוו

 ןופ עדנע יד ייב .1007 ןופ רוטַארעּפמעט ַא

 לופ טייקגיסעילפ עצנַאג יד ויא טייצ עזעיד

 רעביא טייקגיטיירטש יד .ןעירעטקַאב טימ

 ןיא גנושימ עזעיד סָאד :וזיא טקַאפ ןעזעיד

 "רע טינ םורַאד ןעק יז ןוא עכילטסניק ַא

 סיוא ןעבעל ןופ גנופַאשטסבלעז יד ןערהעלק
 -ומנייא עכילטסניק יד ןהָא טייקגיזָאלמרָאפ

 עטנעגילעטניא עגיטרעוװװרעסיוא ַא ןופ גנוש

 טצעי ןעשרָאפ ןעטסינעשזָאיבַא יד .טפַארק

  טנייה ךיוא טהעג סעצָארּפ רעזעיד ביוא ךָאנ

 עלַא טָאה ןעמ ,רעבָא .גידנעטשטסבלעז רָאפ

 ,גלָאפרע רעייז רעביא ןעלפייווצ וצ ןעכַאזרוא
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 ןַא וצ טמוק ןעמ ואוו ,לייוו ךַאפנווא "ר }| א

 "-עבנוא רעד ןיא ןיירַא ןעמ טלַאפרעפ עגַארפ

 -עונוא עלַא עכלעוו ןיא ,ןיירַא טלעוו עטנַאק

 -עג רהעמ טינ ןָאק טכיוועג ןוא סָאָאמ ער

 -עה" ,"עינעגַאמוַאלּפ" העז) .ןערעוו טכיורב

 .("גנוחעטשטנע" ,"עינעגָארעט

 רעד םורַא ךיז טהערד עירָאעט עצנַאג יד |

 רעדָא זָאלבעל טסבלעז טיוט רעד זוא : עגַארפ

 סָאװ טקַאפ רעד זַא טגָאז וילסקַאה -- ??טינ

 רהעמ ןעטלַאהטנע טינ ןעק רעסַאו עטכַאקעג

 יד זַא םינ ךָאנ טזייועב םיאורב עגידנעבעל

 -עמ ייז .רהעמ טינ ןעבעל םיאורב עטכָאקעגבָא

 ,רעבָא טדיוט ןענייז ייז זַא ןהעוסיוא ןעג

 -ַאװעג גיהעפנוא רָאנ ויז ןענייז ן'תמא ןיא

 פיצנירּפ-סנעבעל רעד .ןעגעוועב וצ ךיז ןער

 סע לייוו גנוגעוועב רעד ןיא ןיילַא טינ טגיל

 סָאװ ןעכאז עכילגעוועבנוא עלעיפ ַָאד ןענויז

 טעטלַאהטנע ןעזויא רעגייטש א .ךיוא ןעבעל

 רעייז ןיא ךיו ןעגעוועב ןעצנַאלּפ .עיגרענע

 -ולנהעוועג א סָאד םַאוגנַאל יוזא זא ןעסקַאװ

 ןעצנַאלפ עכנַאמ .טינרָאג סע טהעז גיוא סעכ

 ןא וליפא סָאד םַאזננַאל יווא ןיוש ןעססַאװ

 .ןעגַאזסיוא טינרָאג ךיוא ןעק טנעמורטסניא

 טסקָאוו ןייטשי-רָאטרַאמ א ,ןיוטש א ןוליפא

 -על ןהָא ןעסקַאוװ ךַאז ןייק ךָאד ןעק סע .ךיוא
 .ןעב

 -וװצ עילימַאפ ַא ןופ רעטַאפ ,ףסָֿאיבַא

 ןוא 94 'ו תוטש ךַאנ .חרוק ינב יד ןעו

 ורבד 'א ךָאנ רעבא ,חרוק ןופ ןהוז א רע

 ןעזעוועג ןייז וצ סיוא רע טהעז 'ו םימיה

 ,ריסַא ןופ ןהוו) .חרוק וצ לעקינייא-רוא ןַא

 -יוו רעזעיד (חרוק ןופ ןהוו ,הנקלא ןופ ןהוז

 ןופ גנוניימ-לעּפָאד רעד ףיוא טהיר ךורּפשרעד

 עילימַאפ ךיוא טניימ סעכלעוו "ינב" טרַאװ

 -עטַאּפיה עזעיד .לארשו ינב : יוװ רעגייטש ַא

 עדיוו ןעטייווצ ַא וצ רעבא טגנערב עז

 -עג טינ ןיוש טלָאמעד טָאה תשמ :ךילמענ

 ןיא קוסּפ ןעזעיד םוראד טָאה רע ןוא טבעל

 .ךורפטיר

 ,טלעטשעגניירַא ןעבָאה טנעקעג טםינ הרות ןייז

 רעטנַאלּפ ןעזועיד ןופ געוו רעגיצנויא רעד

 רעד ,זַא ןעטּפיוהעב ןצ זיא ןעמוקוצסיורַא

 סלַא רעבלעזרעד טינ זיא תומש ןופ ףסאיבא

 .םימיה ירבד ןופ רעד

 רודגיבא ךיוא ,שנומציא רודניבַא

 -וא ןוא רעביירש רעשידוי ַא ,רפוס השמ ןב

 ךיא סע ןעכלעוו סיוא רודס ַא ןופ רעצעזרעב

 ןברק" רעטנַאק לעב רעד ןענַאטשטנע רעטעּפש

 "ץ"בורק" רעטנוא טנַאקעב ריזחמ רעד ",החנמ

 ןעבעגעגסיורַא עלַא ."דוחיה ריש" רעד ןוא

 רע .1000 זיב 1871 ןעשיווצ וָאקַארק ןיא

 רניו" ןעמָאנ םעד רעטנוא לעכיב ַא טסַאפרעפ

 -ודוי ןופ גנוביירשעב ַא ."הריזג (רענעיוו)

 כַארטעב געט רע .ךיירטסע סיוא שורג ןעש

 רעד ןופ ןערענָאיּפ יד ןופ רענייא סלַא ןערעוו

 .ךַארּפש רעשידוו

 טסואוועב .ןדכה והילא ןב רודגיבא

 ,קדצ-ןהכ רודגיבא ונבר" ןעמָאנ םעד טימ

 עטרהעלעג עשידוי עטסערג יד ןופ רענייא

 -עג טָאה רע .טרעדנוהרהאי ןעטנהעציירד ןיא

 -ַאנ ןייז ןוא ןעיוו ןיא טקריוװעג ןוא טבעל

 -טסע ןינַאג ןיא ףורעב ַא טַאהעג טָאה ןעמ

 ןיפ קהבומ דימלת ַא ןעוועג זיא רע .ךייר

 + טכַאפרעפ טָאה רע .אריּפשַאמ החמש יבר

 /רפס ַא ןוא תובותכ תכסמ לע "תוטסות" רפפ

 הרית רעד ףיוא שוריּפ ַא "םיטשפו םיקסּפ"

 ןעטּפירקסונַאמ וד .תוליגמ שמח יד ףיוא ןוא

 טַאה ַא ןיא ךיז ןעניפעג םירפס עזעיד ןופ

 .קעטָאולביב רעגרוב

 ,ַאצטינ סיוא ,לאומש קחצו ,רודניבַא

 "ווצנַארפ רעד ןיא ערעטערקעפס וד ןופ רענווא

 .("ןירדהנס" העז) ןירדהנס עשידויישוז

 -ולק ןוא ענהעש דנעצייר יד (1 ליגיבַא
 ,לבנ רעציזעבסטוג ןעכייר םעד ןופ יורפ עג

 .ךלמה דוד ןופ יורפ .למרכ ןיא

 לעביב רעד ןיא ךיו טועל עטכישעג רהיא

 יד רעטעּפש
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 טָאה גנורעדליש עזעיד .שיטנַאמַאר רהעז

 נעבור רעלהַאמ ןעטמהירעביטלעוו םעד ןופ

 דליב .ענעבעגעגייב ָאד סָאד ןעפורעגסיורַא

 100 ןופ הטרעוו סלַא טצעשעג טרעוו סעכלעוו

 .918.000 == סעניג

 רעד ןיא ןַאמ 600 טימ טָאה רעכלעוו ,דוד
 -לעפ עדנעגילטורַא טימ גידנעגָאלש ךיז ,רבדמ

 -עבסטוג עשידוו וד ןעגעלפ עכלעוו -- רעק

 -נוורַא טָאה --- ןעביורעב ןוא ןעלַאפעב רעציז

 טינ טונימ ןייק ףיוא רהיא ראפ גנורעטסויג

 "עג לבנ זיא םעדכָאנ געט 10 .ןעטערטעגבָא

 .ןעגָארטרעבירַא טנעקעג טינ טָאה דוד עכלעוו

 וצ טיול ענייז טרידנַאמָאק ךיילג טָאה דוד

 טימ ,זיוה ס'לבנ רעביא קַאטַא ןַא ןעכַאמ

 טָאה ליגיבַא .ןעטדיוט וצ סעלַא להעפעב םעד

 ןהָא טָאה יז ,טסואוורעד ךילטייצ ןופרעד ךיז

 ערהיא טימ ןעבעגעב ךיו ןעסיוו ס'נַאמ םעד

 , = = א == ן'דוד ,טוג םעלַא טימ ןעדאלעג לופ ,טכענק

 ר

 (99 ה"כ לאומש 'א) גלקיצ ןיא דוד דנעגענעב ליניבַא

 ,לבנ ןעכיור םוצ עיצַאטוּפעד יַא טקישעג

 -עבעג םהיא ךארּפש עכילפעה רהעז א טימ

 םהיא ראפ וייּפש ןעקישסיורַא לָאז רע ןעט

 עיצַאטוּפעד יד טָאה לבנ .ןעשנעמ ענייז ןוא

 גנוגידיילעב ךסַא טימ זיולב ,טקישעגקירוצ

 ווב ןוא ,ןעפרָאװעג סיפ ענייז ראפ ךיז ןוא
 טינ המקנ יד לָאז רע םימחר ןעטעבעג םהיא

 -- יו טגָאז -- .ןַאמ ןיימ" .ןערהיפסיוא

 יו זיא רע ןוא (זָאלרעטקַארַאכ) לבנ טסייה

 םינ םהיא טסלָאז ,רעבָא וד .םהיא טפור ןעמ

 עזעיד ."טַאהט עגידרוונוא .ַא ןוהטכָאנ

 טייהנהעש עדנעקיצטנע רהיא ןוא ךארפש

 רהיא טָאה רע .ןעגנַאפעג םהיא  ןעבָאה

 -רעפ וצ ןופ םהיא ןעהטַארבָא רַאפ טשנעבעג

 -עב ס'דוד זיא טלָאמעד טייז .טולב ןעסעיג

 טָאה יז ןעוו .ןענעגעגעב וצ רבדמ רעד ןיא

 לעזע ןופ רעטנורַא יז זיא ןהעזרעד םהיא

 ןוא טרעדרַאפעג רהיא טָאה דוד ןוא ןעברָאטש

 טגָאז אתדגא יד .בייוו ַא ראפ ןעמונעג רהיא

 "עב רעיפ יד ןופ ענייא ןעועוועג זיא יז זַא

 בחר ,הרש וצ טסכענ ,ןעטיוהנהעש עטסעטמהיר

 'וווא ן'דוד טָאה טייהנהעש רחיא .רתסא ןוא

 וצ רהיא טימ טרהעגעב טָאה רע סָאד טציירעג

 "רעד םהיא טָאה ץלַאטש רהיא רָאנ ,ןעגידניז

 .ןעטלַאהעגקירוצ ןופ

 טָאה ,דוד ןופ רעטסעווש יד (9 ליניבַא
 יז ןעכלעוו ןופ ,ילעמשיה רתי טימ הנותח

 | .השמע ןעריובעג טָא

 .ןעטּפיגע-רעבָא ןיא טדָאטש ַא ,סָאריבַא



 אוחיבַא -- ןדיבא

 בעילוצ ןערָאװעג טנענימָארּפ רהעז סנעטצעל
 טרָאד ןענייז עכלעוו ןעגנובָארגסיוא עגיניוא

 ַא ןעגָארט עכלעוו ןוא  ,ןערָאװעג טכַאמעג

 עטַאלפ ןיוא .הטרעוו ןעשירָאטסיה ןעסיורג

 -ּםיגע ןופ ןערָאװעג טעמדיוועג זיא עכלעוו

 ענייז וצ ןעטפ םעד ספמער גינעק ןעשיט

 ןופ זיא ןוא "רצי ראפ 1899 טלַא ויא) תובא

 ןיא ןערָאוװעג טפיוקעגבָא םואעזומ ןעשיטירב

 טכַאמעג זוא גנובָארגסיוא עטיוווצ ַא .1887)

 ןוא 1008 ןיא עטירד ַא ,1805 ןיא ןערָאוװעג

 ןָאיצקעריד יד רעטנוא 1019 ןיא עטריפ ַא

 טדָאטש וד --- .טעיּפ .ע .ט ןוא ,לליוװַאנ ןופ

 ראפ עטסגיטכיוו 'ד ןעזעוועג רעמיא זיא

 לָאמ סָאד .ןעטפיגע ןיא םירבק עכילגינעק

 טוג ,סענורט 19 ןערָאוװעג ןענופעג ןענייז

 ןוא ,ערעדנַא יד ןעבענ ענויא טלעגעיזרעפ

 -לַאהרע טוג ךָאנ ןעגעלעג ןענווז גידנעווניא

 ןעועיד ןופ לעקניוו ַא ןיא ..ןעימומ ענעט

 -עּפס ןעבָארגעב יורפ ַא ןעגעלעג ויא לייה

 -עב ןעזעוועג זיא יז .דמַאז ןיא ףעיט לעיצ

 .גנורעיצ ענעדלָאג ןוא קומש טימ ןעגנָאה

 ַא ןעגָארטעג יז טָאה ןעגניר עלעיפ ןעשיווצ

 -מיגע םעד קשיש ןופ לעגעיז םעד טימ גניר

 עיטסַאניד רעט90 רעד סיוא גינעק ןעשיט

 ןיא םילשורי טרעדנילּפעג טָאה רעכלעוו

 .ןעטיוצ ס'םעבחר

 -סערַא יבצ יתבש ָאד זיא 1006 רחָאי ןיא

 טרעפילעגסיוא ןוא ,חסּפ-ברע ןערָאװעג טריט

 -עוו וצ טּפשמ'עג ,לָאּפָאנַאירדַא ךָאנ ןערָאוװעג |

 "עג ךיז טָאה רע ןוא ,תוכלמב דרומ סלַא ןער

 -וגַאדעמַאהַאמ וד ןעמהעננָא טימ טעוװעטַאר

 .ןָאוגילער עש

 טדָאמש יד טסייה ךַארּפש עשיפילגָארה

 -לע" ווב ךיז טניפעג ,"דַאבַא" רעדָא "דבַא"

 ןעועוועג זיא .הנפדמילע הטברע ןוא "ברוח

 -לוק ןעשיריוַא םעד ןופ טדָאטש-טּפיוה יד

 טרַאד ןענויז עכלעוו לעּפמעט סיריזָא יד .סוט

 טייצ רעד ןיא רהעפעגנוא ןערָאװעג טיובעג

 ןוא ,עטסעטלע יד ןענייז םירצמ תאֹצו ןופ

 .טנייה ךָאנ ןהעטש ייז ןופ תוברוח עסיוועג

 -עב סקלָאפ ראפ ץַאלּפילעמַאז א ,ןדיבא

 ךיז ןעבָאה טרָאד (.א "בנק תבש) גנוגיטסול

 -סיד ,רענדיירכיוב ,רערעביוצ ןענופעג רעמיא

 -וא רעיריטקעס ןוא ןעדוי ןעשיווצ ןענָאיזוק

 רעזעיד .ןעטייהנעגעלעגנַא סנַאוגילער רעב

 רעד סָאד רעלוּפָאּפ יױזַא ןעזעוועג זיא ץַאלּפ
 הנינה ןב עשוהי 'ר טגערפעג טָאה רעוייק

 -ויז רעכיב ."?ןדיבַא יבל תיתָא אֹל אמעט יאמ"
 עכלעוו ןיא ןערָאװעג טסַאפעגבָא טרָאד ןענ

 -ַאװעג ןעבעירשרעפ ןענייז ןענַאיזוקסיד יד

 ארמג רעד ןיא טנַאקעב ןענייז עזעיד .ןער

 ."ןדיבא יבד ירפס" ןעמָאנ םעד רעטנוא

 ,רעקירָאטסיה רעשיכירג ַא ,סונעדיבַא

 .ןעיריפַא ןופ עטכישעג ןיוז רַאפ טמהירעב

 -וריצ ,סויּפעווע ןופ טריטיצ טרעוו עועיד

 -עג עזעיד ןופ לייט ַא .סוילעצנוס ןוא ,סויל

 ירַא רעד ןיא ןערָאװעג ןענופעג זיא עטכוש

 גנורהעלקרע ןַא טיג עכלעוו ,ךַארּפש עשינעמ

 סע עכלעוו ןופ ,עדָאירעּפ עגיטכיוו ַא רעביא

 .רוּפש ןייק ָאטינ ץעגרע ןיא זיא

 ןוא ןוהא וצ ןהוו רעטייווצ ,אוהיבַא

 השמ טימ ןהעג טלָאזעג טָאה רע ,עבשילא

 ןעגנַאגעג טינ רעבָא זויא ,יניס גרַאב ן'פיוא

 חבומ םייב ןכשמ ןיא זיא (.1 ד"כ תומש)

 -עג ט'גרה'עג ץילב ַא ךרוד רעדורב ןייז טימ
 -ַאה ייז לייוו רַאפרעד (.1 'י ארקיו) ןערָאװ

 רעייפ (סעשינדייה) עדמערפ טכַארבעג ןעב

 ךָאנרעד דלַאב סָאד טקַאפ רעד .ןכשמ ןיא

 םינהכ יד ןעטַאברעפ טָאג טָאה (8 'ר ארקיו)

 סָאד טניוצ ,עקנערטעג עקרַאטש ןעקנירט וצ

 ןעמוקעגניירַא ןענייז רעדורב ןייז טימ רע

 סעזעיד .ןכשמ ןיא הדובע רעד וצ רוכיש

 -ַאנ סלַא הבוס ערַאברעדנואוו יד טרהעלקרע

 .ךולרומ
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 עס, יי יע עא
 5550 5060 רק סיט יט טשעט עי סיט שיט יעשו ששי שיט סי 0 06 יה ריי יי יי

 ,זויבַא ,ןעכיורבסימ (ץנעדורּפסירוי)

 .רַאבכיורבסימ "וויזויבָא"

 סאווטע (ץנעדורּפסירוי) ,ןערירויכַא

 .ןענקיולבָא העובש ַא ךרוד

 .ךלמה דוד ןופ וורפ ,לטיבַא

 ."ונמחנ" םורַאד ,ןעטסיורט :שיריפ ,יײּבַא

 עשינָאליבאב עטיוד רעד סיוא רענייא

 ףסוי יבר ןופ רעגלָאפכָאנ .עדָאירעּפ םיָאירומַא

 ןעריובעג .אתי'דבמוּפ ןיא הבישי שאר סלַא

 רהָאי 00 עהַאנייב 889 ןיא .טשעג ,280 ןיא

 .םותי רענעריובעג ַא ןעזעוועג זיא רע .טלא

 ןעברַאטשעג םהיא זיא לילווכ רעטָאפ ןייז

 .טרובעג ןייז ךָאנ רעטומ ןייז ןוא רַאפ

 ההגשה וד רעטנוא ןעטקַאוועגפיוא ןוא רע

 ןייז ךרוד זיא ןוא ינמחנ רב "הבר" ןופ

 ןיא הכלה רעד טימ ןערַאוװעג טנַאקעב חיגשמ

 .ךַארּפש רעש'דוטלת רעד

 ןיא ךָאנ טנייצעג רע טָאה ןיזפרַאש ןיוז

 -עג רעמיא טָאה רע סָאװ טימרעד דנעגוי ןייז

 -העל סנ'בר ןייז וצ ץַאונעגעג םעד טלעיּפש

 ןוא (יעבד אוה ייבאל ידודהל הבר) ןער

 ןעבעג טכער טזומעג הבר םהיא טָאה לָאמטפָא

 ויבַאד תויוה" ענייז .('א ח"נ הרז הדובע)

 שאר סלַא .גיניופרַאש רהעז ןענייז "אברוו

 וא רהָאי 8 זיולב טרירוגיפ רע טָאה הבישי

 .900 זיולב ןעזעוועג ןענייז םידימלת ענייז

 טכַאמעג רעלוּפָאּפ םהיא טָאה תונלבס ןייז

 ןיא טפנַאז .ןעדייה יד ןעשיווצ ךיוא

 ַאה ."טרָאװטנַא ןייד

 ןליפא ,םיבורק ענייד טימ םולש ךָאנ בערטש"

 נגָאזעג רעמוא רע טָאה ."ןעדייה

 -עג ןיא טסידומלת סלַא עלייטרוא ענייז

 סלַא רָאפ םהיא ןעלעטש ןעגַארּפ עבילצעז
 -ליט סלַא ריולגוצ ןוא ,רעקנעד ןעגיניופרַאש

 רענייא ףרַאד גנוניימ ןייז ךַאנ .רעטכיר ןע

 הרות רעד ןופ הוצמ ַא ףיוא רבוע ןיא סָאװ

 -עוו טרירָאנגיא זיולב ,ןעביילב טפָארטשנ עבנוא

 ווז7

 ולג עכלעוו יד ןופ -

 ."סעכ ןייד קירוצ טל

 ןָאלַאעג2

 טריטידערקסיד טרעוו תודע רעשלַאפ ַא .ןער

 ןייז ייב זיא רע סָאװ טייצ רעד ןופ רָאנ טינ

 ןייז ךיוא רָאנ ,ןערָאװעג טמַאכעג טייקשלַאפ

 טרעוו םיטּפשמ עגירעהירפ ןיא עמהַאנליימ

 רע ןעדייס ,טרהעלקרע תודע שלַאפ סלַא

 טגָאזעג רעהירפ טָאה רע סָאד ןעוייוועב ןָאק

 זוא סָאװ רענייא ןַאק לַאפ ַאזַא ךרוד .תמא

 נורג ן'פיוא זיולב רעהירפ תודע ןעזעיד ךרוד

 -רעפ "רבד םוקי םידע םינש יּפ לע" םעד ןופ

 וצ טינ ןעוו) רעטעֿפש ,ןערָאװעג טלייטרוא

 .ןערעוו יירפ רעדיוו (םעּפש

 רעדנואוו ענייק ןיא טביולג רע

 טקירד רע .םעד ןיא ןעב

 הז םדָא עורג המכ (גינ תבש) סיוא ךיז

 הנמ ַא .תישארב השעמ ירדס וילע ונתשנש

 טביולג ,ןיד ַא סלַא רעקראטש םהיא ראפ זיא

 טעטיוויַאנ ןייז ,ָאבה םלועב שנועו רכש ןיא

 ארמג" ךורּפש ןייז ןיא סיוא ךיו ץלירד

 ."אנעדי אל ארבס ,אנריטג

 -נעטיידעב ,ןַאמרעה םלעהליוו ךיּבַא

 -עפָארּפ ןוא רעדנעזייר ,רעשירָאפרוטַאנ רעד

 ןוא 1800 ןילרעב .בעג .עיגַאלַאעג ןופ רָאס

 ןיוש רע טָאה 1819 ןיא .1980 ףַארג

 ,טַאפרָאד ןיא רָאסעפָארּפ סלַא טרינַאיצקנופ

 רעגרובסרעטעּפ יד ןופ דעילגטימ סלַא ןוא

 עלעיפ טביירש .טפַאשנעסיוװ רעד עימעדַאקַא

 ,עי גָאלַארעגימ ןוא עיגַאלַאעג רעביא רעכיב

 ןַאקלואו רעביא ןעגנושרַאפ ענעגייא טכַאמ

 -וַאק יד ןיא ןוא ,סויּפוזעוו םייב ךורבסיוא

 טרעוו רע .ןעדנעגעג עש'סילפיט ןוא עשיזַאק

 ןעטמהירעג ןייז ןיא דלַאבמוה ןופ טריטיצ
 ענייז ןיא לעייל סלרַאשט רעס ןופ ,"סָאמסָאק"

 סלַא טנעיד ןוא .ןעפיצנירּפ עשי

 רַאפ ןעטּפַאשנעסיוו עזעיד ןיא טעטירַאטיוא

 ןעגיבייא ןייז וצ .רעשרָאפרוטַאנ ערעטעּפש

 דָאנ ַא ףָאטשדלַארענימ ַא ןעמ טָאה ןעקנעדנַא

 .(טרָאד העז) ?טוכיבא" ןעבעגעג ןעמ

 טכיכבַא

 םכַאל ןוא

 .טסיעז

 ןיִא 1072 .בעג ,.גרָאעג ןַאהָאו
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 .גרעבנעטטיוו ןיא 1740 .טשעג ,עעוסגינעק
 ,גָאלָאעט ןוא רעבילטסיוג רעשיטנַאטסעטָארּפ

 רעשיערבעה רעד ןופ רעשרָאפ רעכילדנירג

 יד גידנעמחענרַאפ .רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש

 ןוא ןעכַארּפש-חרומ| ןופ ערדעפָאק רעגיצּפייל

 ןעגיטשעג טויצ רהָאו 8 ןופ ףיולרעפ ןיא רע
 טנעדנעטניארעפוס ןופ עלעטש רעד וצ זיב

 רעשיגָאלָאעט רעד ןופ רָאסעפַארּפ-טּפיוה ןוא

 ךיז טָאה) .גרעבנעטטיוו ןיא טפַאשנעסיװ =
 יקיטרַא ענייז טימ טכַאמעג טסואוועב ךיוא

 -סיס ןעשיפַאזַאלופ סע'צינביול ןעגעג ןעל

 -וטכיוו עהייר ַא טכילטנעפערעפ טָאה (.םעט

 -ול רעשיערבעה:טלא רעד רעביא קרעוװ עג

 -נַא ןוא "םילבחו םענ תולקמ" יוו רוטַארעט

 -וא ץעגונווא טכילטנעפערעפ ךיוא טָאה .ערעד

 קחצו ,ו"שר ןופ ןווטַאל ןיא ןעגנ וצעזרעב

 -נַאמ ךיוא ,ם"במר ןוא ארזע-ןבא ,לענַאברַאבַא

 רעשרָאפ סלַא .ייז רעביא ןערַאטנעמַָאק עכ

 -מַא ךיז רע סַאה ךַארּפש עשיערבעה רעד ןופ

 ןוא ןעשרָאפסיוא טימ ןעבעגעגבָא ןעטסרהעמ

 -ץעגער-טנעצקַא עשיערבעה יד + ןעלע טסיטסעפ

 םוצ טכַארטעבנא ןיא ויברעד גידנעמהעג ,ןעל

 -כַארּפש רעשיערבעה רעד ןיא לָאמ ןעטשרע

 -וודעב עשיגָאלַאמיטע יד רָאנ טינ ,גנושירָאּפ

 -קַאטניס יד ךיוא רָאנ רעטרעוו יד ןופ גנוט

 קרעוו עגיניוא טבולטנעפערעפ טָאה  .עשייכ

 -רעפ ךיוא רע טָאה 1710 רהָאי ןיא .רעבירעד

 רעד ןופ ךוברהעל ַא ןייטַאל ןיא טכילטנעפע

 .ךַארּפש עשיערבעה

 -נעריזילַאטסירק א ןופ ןעמָאנ ,טוכיּבַא

 .ברַאפ ענירג-יולב-ךילצרַאוװש ,לַארענימ סעד
 -קָא-רעּפוק ,ערעיוז-קינעסרַא ןופ טהעטשעב

 סילַאװנרַאק ןיא ךיז טניפעג .רעסַאװ ןוא דיס

 6 000, 8854 0 2114 0 ןופ טּהעטשעב רַאל

 -ןמרַאפ ןיא ןוא

 ןופ ןעקנעדנַא ןענגיבייא םוצ ןעפורעג יוזַא

 ןוא (טרָאד העז) "טכיבַא" רעשרַאּפרוטַאנ םעד
 -העב ןיא טנעבייצרעפ ןעמָאנ ןעבלעומעד טימ

 סײשימעב ןי ֹוז ,ןעשסקַאז

 יד ןַאד

 -נעלָאה ,שיכירג ,שיזווצנַארפ ,שינעד ,שימ

 ןוא שידעווש ,שינייטַאל ,שינעילַאטיא ,שיד

 -ַאישעימ" :רֶע טסייה שיסור ןיא

 ןוארב" :שילגנע ןיא ןוא ,"סיקָא

 .שינַאּפש

 ַאיַאווָאק

 ."רַאפס

 עטלַא ןַא ןופ תוברוח (4008) ַאליּבַא
 ןעשיווצ ,ַאדַארַאב ךייט ןופ גערב םייב טדָאטש

 -ווטש יד ףיוא .קשמד ןוא (וכב לעב) רומדת

 ,ךייט גערב םייב ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ רענ

 וד .ןעטפירשניא עטלַא טקעדטנע ןעמ טָאה

 דנעגעג ענעי ןיא ןעניואוו עכלעוו רעבַארַא

 -'עג ןיק טָאה טרָא םענעי ףיוא זא ,ןעביולג

 טָאה רעבירעד ןוא ,לבה רעדורב ןייז טע'גרה

 רעדָא ?ַאליבַא" ןעסייהעג טדָאטש

 "עב טגעיל לבה ואוו טרָא רעד -- ?אליבה"

 טדָאטש עזעיד םורַא קריצעב רעד  .ןעבָארג

 "עיגער רעד רעטנוא יניליבַא ןעסייהעג טָאה

 ןיא רעטעּפש ןוא ,סוירעביט רעזייק ןופ גנור

 סודרוה ןופ ןערָאוװעג טרעבַארע דנעגעג ענעי

 -כערטייצ עגיטצעי רעד ןופ רחַאי 41 ,אפירגַא

 רעבַארַא יד ןעגעלפ טדָאטש עועיד ןיא .גנונ

 סָאװ דירי םעד רהָאי יירד עדעי ןעטרַאװבָא

 ןעגעלפ ןעכירג ןוא רעינעמרַא ,ןעדוי יד

 ,םירחוס יד ןעלַאפעב ןעגעלפ ,ןעטלַאטשנַארעּפ

 ,דעמַאהַאמ ןופ ןהָאפ יד רעטנוא ןעביורעב ייז

 -נעגעגטנע ךיז טָאה סע רעוו ןענ'גרה ןעגעלפ

 ,רַאפאי ןבא הַאללַאדבַא זיא לָאמַא .טלעטשעג

 -וירעגסיורַא קידצ רענַאדעמַאהַאמ רעסיורג ַא

 -רעביא ַאזַא ןעכַאמ וצ רעטייר 800 טימ ןעט

 טָאה ןעמוקעגנָא טרַאד זיא רֶע רַאנ

 עלעיפ ןופ

 יוו .לַאפ

 ןַאמ 10,000 רעביא טנעגעגעב רע

 -ַאר ס'נָאבביג) ךיז וצ רע טגָאז .ןענַאיצַאנ

 ,קירוצ טינ גַאװו ךיא" -- (8 דנַאב .פמע ןַאמ

 -עג רעזנוא ,סיורג לעיפוצ זיא דנייפ רעד

 ןוא סיורג זיא ןיול רעד

 וצ רע טפור ןַאד --

 ךָאנ ךייא ןופ רעדעיַא -- רעטייר ענייז

 -עג םהיא יוװ ןוהט ןעליוו ןוא גנוניינ ןייז

 ךַאד ,קרַאטשי רהַאַפ

 4/ ליפ = הרע 9 גַײיז ריז
 | , ;ה יקע 2

41 
 3 לָאז
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 רענייק "!קירוצ רעדָא סטרעוורָאפ ,ךיז טסול

 ןענייז ןעּפורג 8 ןיא .ןעזָאלרעּפ םהיא טָאה

 ןיוש טָאה סע ,םירהוס עסַאמ יד ןעלַאפעב ויז

 עסַאמ רעד ןופ לָאז ּהנחמ ןייא זא ןעטלַאהעג

 ןופ טונימ רעטצעל ןיא ,ןערעוו טָארעגסיוא

 ןופ ףליה ןעמוקעגנָא םהיא זיא סיזירק ןייז

 םירחופ יד ,טבעלעגפיוא קירוצ טָאה רע ,קשימד

 ,הרוחס רעייז ,ןערָאװעג טכַאלשעגסיוא ןענייז

 ןוא ,ןעמונעגוצ סעלַא ,דלעג ןוא דלָאג רעייז

 -נעריפמזרט זיא רעביור רעגילייה רעד ןעוו

 -וג רעד ,בלכ טָאה קשמד ןיא ןעמוקעגנָא גיד
 ןעניורק טלָאװעג םהיא טרָאד ןופ רָאטַאנרעב

 "טנע ןופרעד ךיז טָאה רע רָאנ רעריטרַאמ סלַא

 60 א .טגָאז

 -נהָארט ןוא ןהוז רעשרענידנעצעג ,םיּבַא

 המלש ןופ לעקינויא ןַא ,םעבהר ןופ רעגלָאפ

 רעטכַָאמ יד ןעזעוועג זיא רעטומ ןייז ,ךלמה

 זיולב הדוחי רעביא טרעיגער רע ..םולשבא ןופ

 ס'רעטָאפ ןייז .(988 ויב 9598 ןופ) רהָאי 9

 "טרָאפ לארשיו הדוהי ןעגינייארעפ וצ ןַאלּפ

 םעד םעברי טימ געירק רע טרהיפ ,ןעצעזוצ

 טהיצ קעווצ ןעועיד ראפ .לארשי ןופ גינעק

 ןעגעג ןַאמ 400,000 טימ םעברי ןעגעג רע

 ןעסיורג תימ טגעיז ןוא  .ןַאמפ 0

 ט'גרה'עגסיוא ןענייז סע יווװ םעדכָאנ ,ףמורט

 (? ןעטייז עדייב ןופ) ןַאמ 800,000 ןערָאוװועג

 טַאהעג ןוא רעבייוו 14 הטַארייהעג טָאה רע

 אבר שרדמ רעד .רעמכעט 10 ןוא ןהיז 2

 עטסגיטכיוו יד ןופ םענווא סלַא םהיא טלהעצ

 (.דוד העז) דוד תיב ןופ עגינעק ףנופ |

 עגינעק-םיתשלּפ יד ןופ ןעמָאנ ,ךלמיבא
 ךָאנ) לָאז עועיד ןופ רענווא  .ררג ןיא

 םהרבא ןופ ןעמונעגוצ ןעבָאה ('כ תישארב

 רעבָא טרָאד יז טלַאה ,םערַאה ןיא בייוו ןייז

 קירוצ םהרבַא יז טיג ןוא טכַאנ ןויא רָאנ

 ןעכילקערש ַא בעילוצ גָאט ןעטסקענ םעד

 גיטכעדרעפ רָאפ טמוק םולח רעזעיד .םולח

 רעד ןייז ןעזעוועג לָאז םהרבא לייוו םוראד

 ו

 "עג ַא ךלמיבא ןוא טסיאעהטָאנַאמ רעטשרע

 לָאז טָאג רעשידוי רעד ןעו .רענעידנעצ

 דעידנעצעג א וצ טדערעג ןעבָאה ןיוש ולופא

 רעד סָאד טינ רענעי ךָאד טביולג ןַאד ,רענ
 - סָאד זַא ,טרפב .טָאג ַא ךילקריוו זיא רעשידוו

 ַא ןיא ויולב רָאפ טמוק ךערּפשעג עצנַאג

 טימ זַא ,סע טרעדנואוו רהעמ ךָאנ .םולח

 עכילנהע ץנַאג ַא טריסַאּפט ןעבָאה לָאז קחצו

 רעד :זיא ןעסולש וצ ןופרעד ,עטכישעג

 זנוא גנוטכיד עזעיד טימ טָאה רעביירש לעביב

 ערעזנוא ןופ טייקגיטכיוו יד ןעגייצ טלָאוװעג

 ןיא ןענַאטשעג ןעניוו ייז סָאד טימַאד ,תובָא

 עוייוו ןוא טרַא יד -- םיכאלמ טימ רהעקרעפ

 טייצ עשימַאנילַאּפ עגידטלָאמעד יד ראפ זיא
 טהעז סע 'וװ ןעועוועג ךילדנעש ווזא טינ

 .טייצ רעגיטצעי ןיא סיוא

 (רזממ) ןהוז רעכילרהענוא ןַא ,ךלמיּבַא

 -רעפ וצ ךיז ןהָארט םעד ידכב .ןועדג ןופ

 טימ .רעדירב 70 ענייז רע ט'גרה ןערעכיז

 .ןיא רעכלעוו ןעטסגנוי םעד ןופ םהַאנסיוא

 לייט םעד טימ טפמעק רע .ןעטלַאהעב ןעגעלעג

 סלַא ןענעקרענַא םהיא ליוו סעכלעגו קלָאפ ןופ
 -כעדרעפ רעדָא ןעלעבער יד ט'גרה ןוא גינעק

 ןעטמהירעב םעד טימ .סקניל יוװ סטכער עטגיט

 1,000 טנערברעפ רע טָאה םכש ןופ םרוהט

 ןעטייווצ ַא ךָאנ רעבָא ליוו ,ןעיורפ ןוא רענעמ

 טפראוו יורפ עשידלעה ַא ,ןענערברעפ םרוהט

 ןיא ןייטש-להימ א םרוהט ןעזעיד ןופ םהיא

 רע .לעדעש ןייז טכערב ןוא ןיירַא ּפָאק

 רע סָאד ןעגָאז טינ לָאז טלעוו יד ךיז טמחעש

 -וצנעיורפ ַא ןופ דנַאה יד ךרוד ןעלַאפעג זיא

 טכענקנעפַאװ ןייז רע טלהעפעב יוזַא רעמ

 -עג רענעי ,טרעווש ז'טיפ ועכעטש וצ םהיא

 .טדיוט טלַאפ רע ןוא טכרַאה

 ןופ עיגָאלָאמיטע יד רעביא ,ךלמ-יּבַא

 . זא ,ןעגָאז רָאנ ַאד ךיז טזָאל טרָאו ןעזעיד

 ןעבָאה רעטָאפ ַא טגעלפ ןעטיוצ עטלַא יד ןיא
 טדיוט ףיוא עילימַאפ ןייז רעביא טכער יד
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 גיט, עי שיט שיט שיט עי עי עי טי ,עיה עי עי עי יה ,עיה עי עי עא עי עי יה שי עי עי עי עי עמ עס עמ עמ עא קי עי עמ עי עי געי עא עס" עא עי עי עי קי עי עי עי שיסט שייס-

 .(94 ח"ל תישארב העז) ןעבעל ףיוא ןוא

 ךיוא ויא סָאד זַא ןעגָאז ָאטַאלּפ ןוא רעמָאה

 -עצ .דנַאלנעכירג ןעטלַא ןיא ןעועוועג יוװַא

 "ןעלוַאג" יד ןופ סעטַאט וד זא טגָאו רַאז

 ךָאנ וליפא .טכער עכילגינעק ןעסַאנעג ןעבָאה

 .אניכ ןיא קרַאטש ךָאנ גהנמ ַאזַא ןיא טצעו

 סָאד ויא רעדנעל עשילַאטנעירָא ערעדנַא ןיא

 .ןערָאװעג טריציפידָאמ רָאנ טייצ רעד טימ

 8 ןעועוועג ויא םיתשלּפ זַא ןעסייוו רימ
 .ףלמ" ןעפורעג טרעוו "ךלמיבא" ןוא קלָאפ

 גינעק ַא ןעניימ טינ ָאולַא ןָאק סָאד ."דרג

 'וו רעסעב .טרָאו ןופ ןניז ןעגיטנויה ןיא

 ןעשיסור םעד רעטנוא סָאד ןהעטשרעפ רימ

 -ויד רעדָא ,רעיעמ ןעשילגנע רעדָא ,ַאווָאלָאג

 ָאזלַא טָאה "ךלמיבא" .רעטסיימַאגרוב ןעשט

 -ווא יד טימ רעטָאפ ַא ןעסיוה טנַאקעג ךיוא

 טכער עטנָאמרעד-ןעב

 ןיא טדָאטש א (4010900מ) ןָֿאדגניּבַא

 -נָאל ןופ לוימ 80 ריישקרעב ןיא ,דנַאלגנע

 סָאד זויא טייצ עשקַאזדָאלגנַא יד ןיא .ןָאד

 ןֹופ גינעק רעד .ןעזעוועג טרָאד טנעמַאלרַאּפ

 רהיא .טַאהעג טסַאלַאּפ ַא טרָאד טָאה ַאציטעמ

 עּפַאנק ףךוו טלהעצ גנורעקלעפעב עגיטצעי

 "ורבַאפ ךיז ןענופעג ַאד .רעניואוונייא 0

 -עט ,גווצלָאוװ ,ץלַאמ ,דנַאוװייל-קַאפ ןופ ןעק

 .האובת ןוא ,ןעטכיפ

 -ווא (ץנעדורּפסירוי) ,ַאמַאטסעטניּבַא

 .האווצ ַא ןהֶא טברעטש סָאװ רענ

 לָאטסירק רעזָאלברַאפ ,ערעיוז-ניטעיּבַא
 -רעט ןופ ןעריליטסיד סאד ךָאנ טביילב עכלעוו

 טצלעמש .לָאהָאקלַא ןיא ץלא ךיז טזעל .ןיטעּפ

 "צרעה ראפ טכיורבעג טרעוו .דַארג 144 ייב

 -עביטביוה : שיימעכ --- .ןָאיצַאקירבַאפ-ןעפייז

 .(טרָאד תעו) םוינַאּפָאלַאק ןופ לייטדנַאטש

 -עגסיורַא לָאהָאקלַא ןופ ףליה רעד טימ טרעוו

 ַא יו טניישרע ןוא םוינָאּפָאלָאק ןופ ןעגיוצ

 :זיא רַאלומרָאפ ןיוז .עסַאמ-לָאטסּורק עסייוו

 "עב ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא 04, 116, 9

 ךיוא ןָאק ,"דיסַא ןיטעיבַא" ןערָאװעג טנַאק
 -עפרעט רעגרובסַארטש סיוא ןערעוו ןעניוועג

 .םַאזלַאב-ןעשַאנַאק רעדָא ןיט

 רַאפ ןעמָאנ רעשינַאטָאב (840168) ,טעיּבַא

 -אריּפ ןיא ןעסקַאו .רעמיוב ןענַאט-לעדע יד

 העו) ,ןונבל ןופ ןרעדעצ יד ךיוא ןערעה
 (."ןרעדעצ"

 ןעמ סָאװ דנַאטשנעגעג ַא ,טקץיּבָא

 -ווא םעד ןופ בלַאהרעסיוא רָאפ ךיז טלעטש

 וצ ךיז טהיצעב סָאװ סָאד .ד ! א םענעג
 -קעיבָא :ןיוש טסייה דנַאטשנעגעג ןעזעיד

 ןעכלעוו ףיוא סָאד :קיטַאטַארג -- .וויט

 -עָאּפ ַא :שיטעטסע -- .ךיו טהיצעב סעפע

 -עג עילימַאפ עועיד רעטנוא .םרָאפ ןעשידימ

 ןעכלעוו ןיא ,דליב ַא רעדָא ,עלעווַאנ ַא ,ַאט

 -ווצעגניירַא טינ זיא ןיילַא רעסַאפרעפ רעד

 .ןיא ןיילַא רע טרירוגיפ רעבָא םיוק .ןעג

 "קעיבוס :סָאד טסיווה ןַאד ווז ןופ ןעכלעוו '

 "ווו קרעוו סרעיּפסקעש :לעיפשייבוצ .וויט

 ,םינ ויז ןיא טרירוניפ רע ,ויטקעיבָא ןענ

 :ןיוש ןענייז ָאגוה רָאטקיוװ ןופ יד ןעגענַאד

 ילעוו םורַא סעּפע :שיפָאזָאלופ---וויטקעיבוס
 "עד יד ןוא ךיז ןעהערד ןעטנעמוגרַא יד ןעכ

 יַאבוסּפ -- .ןעדנירגרעד וצ סע ןעכוז ןעטַאב

 טריטסיזקע סָאװ זנוא ןיא לייט רעד :שיגָאל

 המשנ רעזנוא רענייטש ַא .זנוא רעסיוא ךיוא

 ַא :ץנעדורּפסירוי --- .המשנ ס'טענעי ןוא

 ןעוו ןליפא רַאבפָארטש זיא רעכלעוו ךערברעפ
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 2 שטשגשעעטעשגטשטשעטעבעש טעקע טשעטעטשטשטעבטקסשטעטעגעבק טעטש טעטש שש טעטש עט

 רַאפרעד טָאה ןוא רוטַארעטיל עשילגנע רעד

 עטוג עשילגנע וד ןעגָארטרעביא וצ טכוזעג

 ךַארּפש עשיזענַאּפַאי רעד ןיא רוטארעטיל

 ׂ .ןוירַא

 סע .ה.ד .ןערָאװעג ןעגנַאגעב טינ ךָאנ זוא רע

 גנוטיירעברָאפ רעד ןיא עזייוועב ָאד ןענייז

 :טסייה ץעזעג ַאוַא .ךערברעפ םעד ןהעגעב וצ

 ."טכערפָארטש סעוויטקעיבָא"

 קלָאפ רענַאידניא סעדליוו ַא ,רעינָאּפיּבַא
 .ַאקירעמַא-דיז ןופ דנעגעג סַאּפמַאּפ רעד ןיא

 -ַאּפ ,יַאוגַארַאּפ ןעכייט יד ןעשיווצ ןעניואוו
 -נייא ןעזעוועג .ָאימרעפ ןוא ָאדַאלַאס ,ַאנַאר

 טצעי טלַאה ןוא ןָאיצַאנ עסיורגנעזעיר ַא לָאמ

 ןופ ןענייז ןעשנעמ יד .ןעברַאטשסיוא םייב
 -עג עגיטפערק ןוא ענהעש ,ברַאפ רעלעה ַא

 -ויר עגיטעהט ,רעגעירק ערעפַאמ .ןעטלַאטש
 רעשינדייה רעייז וצ ןעבעגרע יירט ןוא ,רעט

 .ןַאיגילער

 -ווא ןהָא ןעבעל ןעצנַאג רעייו טכַארברעפ -

 .ןערהעקעב וצ םוטנעטסירק םוצ ייז ןופ םעג

 -ויז רעבָא ןעבעל סעשימַאגילָאּפ ַא ןערהיפ ויז

 -רעפ ןענייז ייז .שילַארָאמ טסכעה ךָאד ןענ

 "ור ,עהעגַאנטגעגַאנ ; םיטבש 8 ןיא טלייט

 -ובַא רעגנוי ַא ןעוו .ַאנַאינָאקַאי ןוא עהַאק

 ךיז רע זומ הלכ ַא סיוא ךיז טביילק רעינָאּפ

 .ווירּפ םעד ןעגעוו ןעגנידעב רעטָאפ רהיא טימ

 טינ טמהענ רעטכָאט יוד סָאד טפָא טפערט סע

 ראפ טָאה רעטָאפ רתיא ןעכלעוו ןתח םעד ןַא

 רַאנ רעבַא סע ןָאק יז .ןעבילקעגסיוא רהיא

 -ַאפ רהיא ןופ טפיולטנע יז ןעוו ןערחיפסיוא

 -ץג טינ רהיא ןָאק ןתח רעד ןוא זיוה ס'רעט

 סעצנַאג רעייז .ןעכָאװ עגינווא ראפ ןעניפ
 גידעל .ןעטַאהמ ןופ ןעבעל א ויא ןעבעל

 -וו רעד ןופ .עדנַאש ַא ייז ייב זיא ןעוועג

 .סעלַא טייברַא רעטלע עטסכעה רעד זיב דנעג

 טרעוו ןַאמ רענירהעי 80 ןא טברעטש סע ןעוו

 טלעוו רעד ןופ גנוי-וצ סלַא טכַארטעב רע

 .ןעסירעגסווא

 רעדנעטיידעב-כיוח ַא ,ָאירעט ָאקיּבַא
 .טסיצילבוּפ ןוא טסילַאנרושז רעשיזענַאּפַאוו

 שזדעלאק ןעשילגנע ןיא טרידוטש גידנעבָאה

 ןופ ןערָאװעג טקיצטנע רע ויא ןַאּפַאו ןופ

  טרָאד ןעבָאה ןערענָאיסימ עלעיפ

 -נורגעג רע טָאה קעווצ ןעזעוד ראפ

 ַא טימ ןעדנוברעפ טפעשעג סגַאלרעפ ַא טעד

 -עג טָאה רע עכלעוו טימ יירעקורד עסיורג

 טפור ַאמריפ ןייז .גלָאפרע ןעסיורג ַא טכַאמ

 -ַאמ ןיא ךיו טניפעג ןוא ?ַאשוקַארוי" ךיז

 גנַאל טינ רע טָאה קרעוונעזעיר ןייא .ָאיק

 רעטנוא שילגנע ןיא ןעבעגעגסיורַא קירוצ

 26068004281106 1202מ :ןעמָאנ םעד

 -יטפיגע ןופ ןעמַאנ רעשיערבעה ,ריּבַא
 וירד טָאה (.טרָאד העז) "סיּפַא" טָאג ןעש
 סָאד זייוועב םוצ ןערהיפ עכלעוו ןעגנוטיידעב

 יד ןופ טגילייהרעפ ךיוא ןעזעוועג זיא רע

 וריבַא ןופ "סקָא" (1 -- .ןענכ ןיא ןעדוי

 םיריבַא םע םירּפ ,(18 "ככ םילהת) .ןשב

 םילהת) םיריבא רשב לכאה ,(7 ד"ל היעשי)

 םיריבא םחל ןופ "גילייה" (9 -- .(18 'נ

 -עג שנעמ ַא טָאה טיורב עשילמיה ,שיא לכָא

 ןופ "טָאג" (8 -- .(08 ה"ע םילהת) ןעסעג

 -סָאּפ יד ןופ רעטשרעביוא -- םיערה ריבַא

 -ווא רעד ,רעכוטסַאּפ ןענייז עגינעק .רעכוט

 ןעזעיד ןיא ןַאק רעכוטסַאּפ יד ןופ רעטשירעב

 סָאד .םיכלמה וכלמ ךלמ רעד ןייז רָאנ ןניז
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 "טיפַא* טָאג ןעשיטּפיגע םעד טניימ ?ריבַא"

 ןעו (18 י"מ) הימרי סיוא ןעזיוועב טרעוו
 "ךיריבא ףחסנ עודמ "רעטּפיגע" וד טגערפ רע

 ?ןעסירעגסיוא סיפַא רעייא טרעוו םוראוו --

 טזָאל טנעידעג םהיא ןעבָאה ןעדוי יד סָאד

 דוד ואוו (9 ב"לק) םילהת סיוא ןעהעז ךיז

 "בקעי ריבַאל רדָא ה"ל עבשנ רשא" טגָאז

 .(18 ,1 ,ןעדוי רעד .שעג ץערג ךיולגרעפ)

 -ודַארג וד : שיגָאלָאטַאפ ,ןָאיצַאטיריּבַא

 ןוא עיגרענע-סנעבעל ןופ גנורעדנימרעפ עלע

 .רעּפרעק ןופ בעעוועג יד

 דוד סָאװ לעדיימ עגנוי סָאד ,גשייּבַא

 רעמלע רעד ףיוא ךיז וצ ןעמונעג טָאה ךלמה

 טרעהעגפיוא םהיא ןעבָאה רעדיילק יד ןעוו

 טָאה ןעברָאטשעג זיא דוד ןעוו .ןעמערַאװ וצ

 רהיא ןיא ךיז הינודַא ןחוז רעמסעטלע ןייז

 -ומ יד עבש-תב ןעטעבעג טָאה רע ,טבעילרעפ

 ןחוז רהיא ויב ן'לעוּפ לָאז וז ,המלש ןופ רעט

 -עג רעזעיד .ןעבעגקעװַא םהיא יז לָאז רע

 -עג ןעבעל ןייז םהיא טָאה טירש רעטגַאװ
 .(והינודַא העז) .טסָאק

 רעטריפ ןוא סחנּפ ןופ ןהוו ,עושיּבַא

 (86 ,1 םימיה ירבד 'א) ןכשמ םוצ לודג-ןהכ

 ןיוז ןופ עדנע יד ןוא גנַאפנָא ןופ טייצ יד

 "רעד גידנעיוז .טסואוועבנוא זיא ןעטסָאפ

 ןוא דיהא טפוש םעד טימ ןעמַאזוצ טנָאמ

 טנכערעג טווצ ןייז טרעוו באומ ךלמ ןולגע

 .ר .צ .י ראפ 1320 ףיוא

 -ַאל ס'לואש ןוא דוד טיילגעב ישיּבא
 .ןעקילגנוא ענעדעישרעפ ןופ דוד טציש ,רעג

 -עירק 18,000 רע טגעיזעב בָאוי טיט ןעטַאזוצ

 -נוא דנַאל רעיוז טכַאמ ןוא םודא ןופ רע

 לויטנַא ןעסיורג א טמהענ .דוד וצ גינעהטרעט

 / , .םולשבַא ןוא דוד ןעשיווצ ףמַאק ןיא

 ַא .שנַאטס ןבא קחצי ןב ףסוי ,רֹותיּבַא

 -וובעג .רעצעזרעביא ןוא טעָאּפ ,טסי'דומלת

 גנַאפנָא אדרומ טדָאטש עשינַאּפש ַא ןיא ןער

 קשמד ןיא .טשעג ,טרעדנוהרהָאי ןעטנחעצ ןופ
 רע טָאה ,ןַאמ רעגנוי ַא גידנעייז .9170 ןיא

 -עג זיא ןוא טדַאטש-סטרובעג ןייז ןעזָאלרעפ

 'ר ייב הרות ןענרעל וצ ַאװָאדרָאק ךָאנ ןעמוק

 -רָאטשעג זיא יבר ןייז ןעוו .ייבשה הׁשו

 טלייטוצ הליהק רעוװַאדרַאנ יד ךיז טָאה ,ןעב

 טָאה ייטרַאּֿפ ןייא .ןעייטרַאּפ ייווצ ןיא

 רעד ןייז לָאז ךונח ןהוז ןייז סָאד טלָאוװעג

 "ויוצ יד ןוא ,תונברה אסכ ןופ רעטערטרעפ

 'ה זַא ,טלַאװעג סיואכרוד טָאה ייטרַאּפ עט

 רעד ,ַאװַאדרָאק ןיא בר ןערעוו לָאז רותיבא

 "ניורא םעד ןיא ךיז טָאה רעבָא םיכחלא ףילכ

 סָאד טגנַאלרעפ סיואכרוד טָאה ןוא טשימעג

 "עג םייוו יוזַא זיא סע .בר ןערעוו לָאז ךונח

 ןופ עפליה יד טימ טָאה ךונח סָאד ןעמוק

 ענייז םימ ן'רותיבא 'ר טגעלעגניורַא ףילכ

 רע םָאה םעד בעילוצ ןוא ,םרח ןיא רעננעהנַא

 -עגמורא טָאה רע .ןעינַאּפש ןעזָאלרעפ טזומעג

 ואוו ןוא ,רעטרע ענעדעישרעפ ןיא טרעדנצוו

 -עג טינ החונמ ןייק רע טָאה ןעמוקעג זיא רע

 טגלָאפרעפ םהיא טָאה םרח רעד לייוו .ןענופ

 -קולגנוא ןַא ןעזעוועג זיא רע ןוא לַארעביא

 ףליה ןיוז זיא גנילצולפ .קינ'דנו-ענ רעכיל

 -רָאנ ןופ רעלדנעה-ןעדייז רעכייר ַא .ןעמוקעג

 ןופ בורק רעטנעהָאנ א ,ואנ ןב בקעי ,ַאװַאד

 ןח אשונ טָאה רעכלעוו ,דצ ס'רעטָאּפ ןייז

 -סנרּפ רעד ןערָאװעג זיא ,ףילכ םייב ןעוועג

 תוליהק עשידוו עשינַאּפש עלַא רעבוא ללוכו

 ןופ טצעזעגבָארַא ן ךונח 'ר דלַאב טָאה ןוא

 .תונברה אסכ

 "עג הליהק רעװַאדרַאנ יד טָאה טלָאמעד

 ןעמוק לָאז רע רותיבא 'ר וצ ףעירב ַא טקיש

 ןעמוקעג קירוצ זיא רע .תונבר יד ןעמהעננָא

 טינ רע טָאה תונבר יד רעבָא ,ַאווַאדרָאק ןייק

 טכַארטעב סע טָאה רע ןעד ,ןעמהעננָא טלָאוװעג

 -עג דיעמ ןיילַא טָאה ןוא ,לובג תגסה סלַא

 תונבר ןופ תוכז םעד טָאה ךונח 'ר סָאד ןעוו
 .לעטש ס'רעטָאפ ןייז ףיוא ַאװַאדרַאק ןוא

 ס"ש ץנַאג טצעורעביא טָאה רותיבא 'ר
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 ףילכ ןופ גנַאלרעפ םעד טיול שיבַארַא ןיא

 שוריּפ ַא טסַאפרעפ ךיוא טָאה רע .םיכחלא

 -עג ךיוא זיא רע .שרדמה ןושלב םילהת ףיוא |

 -טיוּפ עשינַאּפש עטסערג וד ןופ רענייא ןעזעוו

 םעד ךָאנ זיא הצילמ ןייז ,טייצ ןייז ןיא םינ

 -עג זיא רע ןוא ,רילַאקה רזעלא 'ר ןופ ליטפס
  ןיא רענעמ עטסגיטעהט יד ןופ רענייא ןעוו

 םעד טיירּפשרעפ ןעבָאה עכלעוו טייצ ןייז
 .ןעינַאּפש ןיא םוידוטש ןעשי'דומלת

 א ןענעפע םייב (.גָאלָאעג) גנורעגַאלּבָא

 ןעקרעמעב וצ זיא ,דרע רעד ןיא בורג עפעיט
 .-ָאק ענעדעישרעפ ןופ ןעטכיש ענעדעישרעפ

 .ערעדנַא יד רעביא ענייא ןעגיל דרע ןערעיל

 -נַא יד רעביא טכיש ןייא ןופ גנודליב יד

 -עדנאובא" העז) "גנורעגַאלבָא" טסייה ערעד

 ("גנור

 עטעדליבעגנוא יד ןופ ןעמַאנ ,ןעטַאלּבָא -

 ייז .ןעניטַאלבָא :תובקנ 'ד .רעטסיולק ןיא

 טַאטסעטַא ןייק ןעבָאה סָאוװ יד ןופ ןהעטשייב

 ןעבעג סָאװ עכלעוַא רעדָא ,רַאנימעס ןופ
 סָאו רעדניק רעדָא ,רעטסיולק ַא ראפ תובדנ

 יד .עכילטסייג ןערעוו וצ טמיטשעב ןערעוו

 ויז ,1489 רהָאי ןופ ןעמַאטש ןעטַאלבַא עטשרע

 רהעז ןעועוועג רעטלַאלעטימ ןיא ןענייז

 עשיליוטַאק-שימיור רעד ןיא ךיירסולפנווא

 עדנור יד ךיוא ןעסייה ןעטַאלבָא --- .ךריק

 ףיוא טבעלקעגפיורַא זערעוו סָאװ ךעלרעטעלב

 טאטשנָא ןעריּפַאּפ-סגנורעיגער עלעיציּפָא

 | .קַאיל-לעגעי ז

 וצ טרָאװ סעיינ ַא ,סומזיוװַאמָאלּבַא

 -ליבעגכיוה ַא ןופ רעטקַארַאכ ַא ןענכויצעב

 ןעעדיא ענייז ןעטפערק ןהָא ןעשנעמ ןעטעד
 טמוק טרָאװ סָאד .ןעכולקריווראפ וצ

 -ַאשטנַאג ןופ "ווָאמַאלבָא" ןַאמַאר םעד סיוא

 סנעבכלעוו ּפיט ַאזַא ךיז טניפעג טרָאד .ווָאר -
 ייז זיב ךעלסיבוצ בָא ןעברעטש ןעטפערק עלַא
 .טרעמיקרעפ ץנַאג ןערעוו

 טהעטשרעפ דנַאלשטייד ןיא . ,םסַאלּבַא

 ןופ גנופיוקסיוא טרָאװ ןעזעיד רעטנוא ןעמ

 סטַאלבַא רעד .הרפכ .ה.ד .טלעג ךרוד דניז

 טרהיפעגנויוא עכריק עכילטסירק רעד ןופ זיא

 /"צוירק יד ןופ רערהיפנָא יד ןופ ןערָאוװעג |

 זַא ,טנרעלעג טלָאמעד טָאה ךריק יד .עגיצ

 טפָארטשעב לָאז רעגידניז רעד טינ ליוװ טָאג

 ענייז ראפ ןעלהָאצעב לָאז רע רַָאנ ,ןערעוו

 טינ רעלהָאצ יד רעבָא טָאה ךריק יד .דניו

 טריזינַאגרָא טָאה ןוא ןייז חירטמ טלַאװעג

 -ַאז עכלעוו עכולטסייג זיולב ןופ עטימָאק ַא

 -רעפ טדָאטש-וצ-טדָאטש ןופ ןערהָאפמורַא ןעל

 -ויז ךעלעטעצ עזעיד .ךעלעטעצ-הרפכ ןעפיוק

 ענעדעישרעפ ןיא טליוטעגנויא ןעזעוועג ןענ

 (1 :ןעזיירּפ ענעדעישרעפ וצ ןוא ןעסַאלק

 ,ןעשנעמ ענעברַאטשרעפ ראפ ךעלעטעצ-הרּפכ

 ןיוש ראפ (8 ,ןעשנעמ עגידנעבעל ךַאנ ראפ (9

 ,ןעהעגעב וצ דניז ראפ (4 ,;דניז ענעגנַאגעב

 עניילק ראפ (0 ןוא ,דניז עסיורג ראפ (2

 -רעפ קלָאפ םעד ןעבָאה עכילטסייג יד .דנוז |

 טימ ןָאק דניז עטסערג יד ולופא זַא ,טרעכיז

 קעווצ ןעזעיד וצ .ןערעוו טפיוקעגסיוא דלעג

  ,רעדליב עכילקערש ןעכַאמ טזָאלעג ןעמ טָאה

  טנערב לעפייט רעד יוו רָאפ ןעלעטש עכלעוו

 קורדרעטנוא ןווא טימ םנהיג ןיא תומשנ יד

 רעשינוומַאל ןיא זרעפ ןעדנעגלַאפ ןופ

 : ךַארּפש |

 ,ןעגנילק עקשוּפ ןיא דלעג ןייד לָאז"

 ."ןעגנירּפש רעייפ ן'סיוא המשנ ןיוד טעוו

 ףיוא גידנעקוק טָאה קלָאפ עטמודרעפ סָאד
 -ויז ןעבענעגקעווא ארומ סיוא רעדליב עזעיד

 ןופ דניז יד ראפ ןעטשַארג רַאָאּפ עטצעל ערע

 ןוא ,סעמַאמ ,סעטַאט ,סעבָאב ,סעדייז ערעייז

 -ניירַא עזייוו עזעיד ףיוא זיא עכריק יד ןיא

 ןעזעיגילער םעד ראפ דלעג ןעסַאמ ןעמוקעג
 עלעיפ ןעבַאה ,ןיוװרַאק ךָאנ -- .לעדנַאה

 וצ ןערוה טקישעגסיורא 'טאהעג עכילטסייג

 עגידניז סָאד ייז ןופ רעטעּפש ןוא ןענידניז

  -ססַאלבַא ראפרעד ייז ןוא ןעמונעגוצ דלעג

 רעטפ רעד ץנעסָאנוא טסבַאּפ .ןעבעגעג לעטעצ
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 ךריק יד ראפ טכיורברעפ דלעג סעזעיד טָאה

 טסבַאּפ .שדוק יולכ ענויז ראפ טלַאהעג טימ

 טכיורברעפ דלעג יד טָאה רעט8 רעד ץנעסָאנוא

 -עג זיא לעדנַאה רעד  .ָאװטסנַאטַאלרַאש ראפ

 -סעטָארּפ סָאד טייוו יוזַא ןערָאװעג ןעבירט

 ןעגעג ןעטייז עלַא ןופ ןעפָאלעג ןענייז ןעט
 "נָא ןַא טָאה טייצ ענעי ןיא ."ענילייה" יד

 םעד טרַאװעגבָא רעהטול ןיטרַאמ ןופ רעגנעה

 םעד ייב לעצעט ?טנעגַא-ססַאלבַא" ןעטנַאקעב

 -עג םהיא ןופ טָאה ןוא דלַאוװ רעטדוּפרעוװװק

 .דניז ַא ןעהעגעב וצ לעטעצ-ססַאלבַא ןַא טפיוק

 "עג דנַאה ןיא לעטעצ םעד ןיוש טָאה רע סלַא

 ןוא רעװלַאװער ַא סיורַא רע טמהענ ,טַאה

 ךיד סעיש ךיא" :טנעגַא ןעגילייה םוצ טגָאז

 סָאװ עסַאק עצנַאג יוד טינ רימ טסיג וד ןעוו

 טָאה טנעגַא רעד סלַא ,"ךיז ייב טסָאה וד

 -הענ רַאפ הריבע יד ןעגעוו טרעניארע םהיא

 ראפ" : ןַאמ רעד טרעפטנע ,דלעג עגילייה ןעמ

 -עב ןיוש טצעי ךיא בָאה הויבע עועיד

 -נעזָאלרעביא ןעפַאלטנע זוא לעצעט "?| טלהָאצ

 העז) .הריבע לעב םייב דלעג עגילייה יד גיד

 .("ןוידּפ*

 שיוטמוא :ץיזעָאּפ רעד ןיא ,טױלּבַא

 -וימש ַא ,גנַאלק ןעבלעזמעד ןופ רעטרעוו ןופ

 ,דנַאב רעדַא ןעדנובטג ףיוא ןעדניב ןופ רע

 .("רעטיילבַא-צילב" העז) .טרהעקרעפ ןוא

 רעד ןיא (אט1ט:0ת טַאל) ,ןָאיצולּבַא

 טימ רעּפרעק םעד ןופ ןעשַאוו סָאד : ןיצידעמ

 ןופ גנוהעטשטנע יד ןעטיהרעפ וצ קעווצ םעד

 ןערהיפוצסווא גיטכור סעזעיד .ןעטייהקנַארק

 "רַאו טימ ךילגעט רעפרעק םעד גיטוינ זיא

 לייט רעדעי .ןעשַאוו ףייז ןוא רעסַאו סעמ

 -וא .ןערעוו טגיניירעג טוג זומ רעפרעק ןופ

 ךָאנ .ליומ ןוא רָאָאה ,לעגענ יד טפיוהרעב

 גנוניישרע יד זיא ןָאיצולבַא רעגיסעמלעגער

 ןעצרעמשיּפָאק רעדָא ץערק ,גנוסערפטיוה ןופ

 "עוו ,ןענעישרע ןיוש ביוא ןוא .ךילגעמנוא

 .ןֶעדְנואווְשרעפ ןֶעריצולַּבַא סָאד ךרוד ויז ןָעֹב

 ןיא ןעצרעמשיּפָאק ןוא גנוסערפ-טיוה ווב
 .דָאב סעטלַאק ַא גנולסקעוומוא וצ טוג ךיוא

 --- .טעטרַאהעגבָא םעד ןופ טרעוו טיוה יד

 טהעטשרעפ ןָאיגילער עשיליוטַאק יוד ןיא

 יד ןעקניטנווא סָאד "ןָאיצולבַא" רעטנוא ןעמ

 א להַאטדנעבַא םייב ןייוו רעכעב ןיא רעגנופ

 .תוכמ רשע יד ייב רדס םוצ יוו רעגיוטש

 רעד ןיא (ןעדנוברעפ-טַאל) טַאנילּבָא
 טיילגעב ןיא טרעצנָאק רעדָא דעיל ַא :קיוומ

 ןיא .ןעטנעמורטסניא רעדָא טנעמורטסניא ןופ

 טעָאּפ רעד טגעלפ עטרעדנוהרהאי עגירָאּפ וד

 -וצ ןוא טסינאּפמָאק םעד טימ ןעדניברעפ ךיז
 קיזומ רעד טימ טסקעט םעד ןעסַאפרעפ ןעמַאז

 ןעצנַאטס יד ןערעוו טנייה ךָאנ .םענייאניא

 קיזומ טימ ןערעוו טעטיולגעב ןעפרַאד עכלעוו

 ןוא ?טַאנילבָא" טרָאו םעד טימ טנעכייצעב

 רעדעווטנע :ןעניימ ןעצנַאטס עגירביא יד

 רַאפ רעדָא ,ןעלעיּפש וצ ןיילַא קיזומ יד ראפ

 .ןעגניז וצ ןיילַא רענניז םעד

 -וי (ןָאשויגילבָא :שילגנע) עיצַאנילּבָא

 -רעפ זיא (בוח-לעב) רָאטיבעד רעד : .רּפסיר
 -נעגווא םימ (הולמ) רָאטידערק םוצ ןעדנוב

 סָאד .טיוהוורפ עכילנהעזרעּפ ןיוז ןוא םומ

 -ובעד רעד סעכלעוו טנעמוקָאד ענעבעירשעג

 -נָאקכ וד טמיטשעב רָאטידערק םוצ טיג רָאט

 עיצַאגילבָא יד עכלעוו רעטנוא ןענָאיציד

 טימ ףיוא טרעה ןָאיצַאגולבָא יד .טהעטש

 רעדָא טנעמוקָאד םעד ןופ גנוטכינרעפ רעד

 -טָארקנַאב ַא ךרוד טהעג רָאטיבעד רעד ןעוו

  ןַא :שימָאנָאקע ."טָארקנַאב" העז .סעצָארּפ

 ןעטייברַא וצ ךיז םגנידרעפ רעכלעוו רעטייברַא

 וד ךיז ףיוא טמהענ ,ןיול ןעסיוועג ַא רַאפ

 ןופ גנַאלרעפ םעד ,ןערהיפוצסיוא ןָאוצַאגילבָא ||

 ןייז סיוא םינ רע טרהיפ .רעבעגסטייברַא ןייז

 ןופ גנַאלרַאפ םעד ןערהיפוצסיוא ןָאיצַאגילבָא

 עב דנַאל ןעדעי ןופ ץעזעג סָאד .תוריכש ןייז

 רַאנ ךילצעזעג רַאפ עיצַאגילבָא ןַא טכַארט

 -בַא ךיז ףיוא ןעבָאה םידדצ עדייב ןעוו ,ןַאד
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 סעיצַאגילבָא יד .רעדנַאנַא ןעגעג סעיצַאגול
 סָאד .ךילצעזעגנוא זיא דצ ןייא ףיוא זיולב

 טינ ץעועג ןיא טהעג "טכילפ" טרַאװ

 םורַָאד ,עיצַאגילבָא סלַא טיירב ןוא טייוו

 טכיורבעג עלעפ עסיוועג ןיא רַאנ סע טרעוו

 | .("טבילפ" העז)

 ,טייהדנילב :שיגָאלָאטַאּפ ,איסּפעלּבַא
 -הטומ רעדָא גיפמוטש לעוטקעלעטניא ךיוא

 | .זָאל

 ןופ גנורעדנימרעפ יד (1 ,גנורעגַאמבַא

 .רעּפרעק ןעכולשנעמ ם'ניא סטעפ

 טרעוו ןעטייהקנַארק עשינָארכ ןיא רעדָא רעב

 -בַא עלענשיוצ יד .טרעגָאמעגבָא רעפרעק רעד

 ַא זיא ןעטייהקנַארק עכלעזַא ויב גנורעגַאמ

 טרעוו רעקנַארק רעד ןעוו .רהַאפעג ןופ ןמיס

 קירוצ טינ טגירק רעּפרעק ןייז ןוא דנוועג
 רע סָאד ןמיס ַא ויא סטעפ ענעריולרעפ ןייז

 -עג טלייהעגסיוא ןעצנַאג ןיא טינ ךָאנ זיא

 עטשרע רעד ןופ טָאה רע סָאד רעדָא .ןערָאוװו

 ןרעדלימ ןיא .עיינ א ןעמוקעב טייהקנַארק

 ןרעמילש ןיא ןוא "סעטעבַאיד" סע זוא לַאפ

 ."טכוזדניווש" ;  לַאפ |

 ךיוא טמוק גנורעגַאמבָא

 ,גנוגערפיוא ךרוד ןעשנעמ עטנוז

 ,ןעועל סעלעיפ ,גנוגנערטשנָא עגיטסווג

 ןערעטעלק ,גנוגעוועב עכילרעּפרעק עקרַאטש

 -עינעגנוא ,רעיצַאּפש-סופ עטייוו ,גרעב ףיוא

 .ןעזויפש עגיסעמקעווצנוא רעדָא עדנעג

 יקַאװרע רעדָא רעדניק ייב גנורעגַאמבַא

 (ןעיורפ ערעגנעווש רעסיוא) ןעשנעמ ענעס

 ןמיס ַא זיא טיטעּפַא ןעטוג טימ ןעסע עבלעוו

 -יורפ ערעגנעווש ייב .טייהקנַארקימרואוו ןופ

 ןרעיוד רעגנעל טינ גנורעגַאמבָא יד ןָאק ןע

 .טפַאשרעגנעװש רהיא ןופ טייצ יד ראפ סלַא

 -ַאזרוא עכילקנערק ןהָא גנורעגָאמבא ייב

 ןעדיימרעפ ןוצ גיטיונ םעלַא רַאפ זיא ןעכ

 ןעסע .גנורעגַאמבא רעד ןופ ןעכַאזרוא יד

 טבוול רעגייטשַא ,ןעזייּפש עכיליידרעפ טכיול

 .ּווזַא

 ָאנק יד /

 ."עיפ ןיא

 -עג ייב רָאפ

 .,ןעגרָאז

 .,ןעטשרעג ןופ טכַאקעג ּפוז ,רעיוא עטכַאקע

 . ,שיילפיבלַאק רעדָא תופוע .ג.ד.א ןעּפיורג ,זייר

 ךלימ עטכָאקעג ,ןעקנורטעגכָאנ רעיב סעטוג

 .סעלַא רעביא זיא רעטוּפ ענעצלָאמשעג פומ

 . תרָאו ןוא טתו* עשירפ ,רעדעבצל ַאמ עכילגעמ

 .טייצירוק יד ראפ ןעבעל וצ יירפנע

 טרעדרָאפ ןערעגָאמוצבָא ןעשנגעמ עטעפ (9)

 . רָאנ זיא עכלעוַא ווב לייוו טכיורָאפ עסיורג

 , טינ רעבָא טלַאהעגיסטעפ יד ןרעדנימרעפ וצ

 : -םיזרָאפנוא מימ .ןעצנַאטסבוס עגוכ

 - וא ןייז שנעמ רעטעפ רעד ןעק לעטימ עגיט

 ןעשיוטסיוא טכייל רהעז טייקכילמעווקעב

 'וד ןעריצודער וצ .טיוהקנַארקנעוװרענ ַא ףיוא

 וירד סע ןעבעג ןעשנעמ עטעפ-וצ ןופ סטנ9

 .ןיצידעמ ןיא קיטסַאנמיג ,טעיד : ןעדָאטעמ

 + ,שיילפנעסּפעש' ערעגָאמ ןעסע :טעיד )1

 . ,םוו ערעגָאמ ,גנוצ ,שוולפבלַאק ,שיילפדניר

 -ברַא ,ךַאטער ,דרַאטסַאמ ,רעייא עטרַאה ,זעק

 -רעקוצ ןייק ,סעילעטיזד ,לעביווצ ,טיורק ,ןעס

 -ָאטרַאק ,רעטוּפ ,ענעטעמס ,סלעקיּפ ,ןעבַאז

 -גווט ןוא ,ןעזויּפש עדיירטעג ,וייר ,לעפ

 ךלימ טימ עפַאק ,עהט ןעקנירט געמ .ןעזויּפש

 עקנערטעג לַארענימ ןופ .רעקוצ ןהָא רעבָא

 רעד ןעוו ןוא רעסַאוװ-ַאדָאס רעדָא רעצלעפ זיא

 . לָאז ,רעקנירט לָאהָאקלַא ןַא זיא טנעיצַאּפ

 | רעגיגעוו רעמיא רעבָא ןעקנירט סעלַא רע

  .ןענהעוװעגוצבָא ןופרעד ךיז ידכב

 "עב-רעּפרעק םרַא רעלַא :קיטסַאנמיג (9

 יי ו ןמ ,ןרעטעלק-גרעב ,ריצַאמש ,ץינַאט ,גנוגעווו

 ןעטוג ַא טימ רעדעב-םי ,רעדעבציווש עשיק

 | .םיווש

 ַאוו"םי ענעצלַאזעג זָאלג ַא :ןיצעדעט (8

 ףָאמיירד ןעקנירט ךלימ טימ טשימעג רע

 .ךילגעט

 ,ץינָאלַאכיסּפ ץלַאמרָאנבַא
 .("עיגָאלָאביסּפ"

 | ווא ,גיסעמלעגער .טינ ,טעטימרָאנבַא
 םעד סיוא ,רעמיא יוװ טינ ,טייהניואוועגרע

 חעז)
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 יי יי א א א ר אש רו טא א

 -- .רעבירַא רעדָא ,בָארַא געוו ןעבילנהעוועג
 ."עטרָאנ" ןופ ןויטַאגענ רעד

 רעטרהעלעג רעשידוו ,בקעי ,אנַאדנבַא
 ןעריובעג .ןעינ ַאּפש סיוא

 טרָאסטרובעג ןיוז ןופ סיוא טרעדנַאוו .0

 .רעניבַאר טרָאד טרעוו ןוא םַאדרעטסמַא ךָאנ

 ןיא רהעפעגנוא

 ןיא .ירזוכ" םעד טצעזרעביא

 ןיא ןערָאװעג טקורדעג זיא עכלעוו ,ךַארּפש

 ס'במר טימ הנשמ רעביא ךיוא טצעז .8

 ךיוא זיא גנוצעזרעביא עזעיד .הרינוטרב ןוא

 ָאוועג טצונעב רעטעּפש

 -ַאל ם'ניא טצעורעביא הנשמ יד טָאה רע תעב

 -סיומ ַא זיא "יפוי ללכמ" ןייז .ןעשינייט

 רעטעּפש .גנורה ןעלקרע עשילביב ראפ קרעוורעט

 טערטרעפ ןוא ןָאדנָאל ךָאנ רעבירַא רע טמוק

 עניילק ץינַאג ַא ראפ 5 לעט ףש"רעניבַאר יד טרָאד

 רהָאי 00--1090 ןיא טרָאד טברַאטש ןוא טיוצ
 זי :

 שי .טלַא

 ,הנבא

 ןעפורעג טצעי 2

 ."הנמַא 2 טימ םהיא טצעזרעביא

 ךילטנעגווא רע טָאה יוזַא זַא ןעביולג ןעג

 ךיוא טמיטש סָאד  .ביוהנַא ןופ ןעסייהעג

 םהיא יד .הרוסמ רעד טימ

 'ה םיכלמ ב) ךייט ַא ןופ ןעמַָאנ

 םוגרת רעד ."ַאדַארַאב"

 דָאלָאעכרַא

 ןעפור ןעכורג

 ---..ךיוט רענעדלָאג רעד" == ?סָאהרָאסורכ" רָאג

 ַא ,ןונבל-יטנַא ןופ גרעב וד סווא טסעולפ רֶע

 סויווהנערוס ןיפ ןע

 זיא ראפ

 "טסעווידיז ליימ 98 ,ןומרח ןופ עזייר גָאט

 רעפרעד 14 ויברַאפ טכעילפ ,קשמד ןופ ךיל

 רעביא ןופ .גנורעקלעפעב ַא טוייּפש ןוא

 רע טגייווצרעפ קטימד ייב .תושפנ 0

 טעמכ ,סָאד יוזא ןעגייוצ עלעיפ ןיא ךיז

 ַא םהיא ןופ טָאה קשמד ןיא

 ענעי
 זיוה עדעי ַא

 םורַא רענטרעג ענהעש וד  .ענַאטנָאפ

 געוו ןייז ףיוא .גנוקריוו ןייז ןעגייצ דנעגעג

 ןעקירב עוװיטימירּפ עגינייא ךיז ןעניפעג

 ןערהיפ םירתוס עשיבַארַא יד עכלעוו ךרוד

 .ןעקרַאמ ענעדעישרעפ יוד וצ תורוחס ערעויוז

 -וודעב ,ריאמ ןב םהרבא הרע ןבא
 ,ןשרד ,רעקיטַאמַארג רעשיערבעה רעדנעט

 ,טעָאּפמ ,גָאלָארטסַא ,רעקיטַאמעטַאמ ,ףָאזָאלופ

 רעד ןיא גנילציוו רעשידוי רעטשרע ןוא

 ַאדעלַאט ןיא ןעריובעג  .ךַארּפש עשיערבעה

 -עג זיא רע .1107 םיור ןיא .טשעג ןוא 9

 -ול עשיבַארַא רעד ןיא ןעזעלעב קרַאטש ןעזעוו

 רעכלעוו ןעשיווצ ,טייצ רענעי ןופ רוטַארעט

 עלעיפ ןענופעג ןיוש טלָאמעד ךיז ןעבַאה סע

 .טלַאהניא ןעשיערבעה ןופ קרעוו עשידוו
 -נעל עשיבַארַא יד רעסיוא ןעדוי יד ראפ

 -נעסיוו עשידוו ןופ לַאװק רעשירפ ַא רעד

 ַא טענגוואעגנא ךיז רע טָאה וצרעד .טפַאש

 ןעזעוועג ףךילדנעטשרעפטסבלעז רַאפרעד וויא

 ןעכלעוו טימ שיערבעה סעגיסעילפ רהעז

 ןיא ןעכיורבעג וצ ןענַאטשרעּפ ךיז טָאה

 "טכיל עדנעגנירדכרוד טימ .גנוטכיר רעד

 -עוועג המשנ ןיוז ןיא ןעגעגַאד .ןעלהַארטש

 -עג ןייק ןופ טָאה עכלעוו עגיהורנוא ַא ןע

 -רעד עכַאזרוא יד .ןעסיוו טלָאװעג טינ דלוד

 ןעגידנעטש ןייז ןיא ןעניפעג וצ

 -ַאד טָאה רע עכלעוו תורצ יד .ןעבעל-רעדנַאוװ

 טרהיפעג ךיוא םהיא ןעבָאה ןעטילעג ךרוד

 ןיב ךיא" .ץיוו םוצ ןוא עי גָאלָארטסַא רעד וצ

 --"לומ ןעטכעלש ַא ןיא ןערָאװעג ןעריובעג

 טימ ןעלדנַאה לָאז ךיא ביוא" -- רע טגָאז

 ,ןעברַאטש טיג רהֲעמ רֶענויִק טֶעוו םיכירכת



 9 הרזע ןבא 1

 20 0 00 00 שי שי קייט עי 007 שמי יט ר אי יי עי יי

 טכיל טימ ןעלדנַאה ןעמהענ לָאז ךיא ןעוו ןוא

 זיב ןהעגרעטנוא ןעלעוו טינ ןנוז יד טעװ

 ."ןעבעל ןיומ ןופ גָאט ןעטצעל םעד

 רע סָאד ןהעז וצ זיא ןעטפירש ענייז ןופ

 .טסייגיירפ ַא ןעועוועג ךיוא זיא

 ואוו ןיהַא טרָאד ןעבעג וצ קנואוו ַא טגַאוװעג

 ,טַאלג רָאג ןעמוקעגסיוא טינ סעּפע זיא םהיא

 רעביא ןעבענעג וליפא רע טָאה קנואוו אזא

 לעביב עצנַאג יד טָאה השמ ביוא עגַארּפ רעד

 .טינ רעדָא ןעבעירשעג

 ץָארט טָאה רע .טיירב וצ לעסיבַא ןיוש ןער

 רע םיארק יוד טימ טייחנעדעירפוצנוא ןייז

 -ויטרעפ טסנערע עלעפ עלעיפ ןיא ייז ךיוא

 -וו ןופ רענגעג ןייק רע טָאה ןעגעגַאד .טגיד

 ןייז טימ לָאמטפָא יא ןוא טניושעג םוטנעד

 ןעמ ליוו .ןעגנַאגעג טייוו וצ ץיוו ןעדנעסייב

 טסייג ןייז ואוו ןהעז ןעטפירש עזעיד סיוא

 ןַאד ,םולפנייא ןעטסערג םעד טַאהעג טָאה
  םורוש רַאָאּפ ַא רעסיוא זַא רָאלק ְךיִז טהעז
 -עג טינ טדָאמש-סטרובעג ןיוז ןיא רע טָאה

 רעד ןופ טינ ךיוא ןענייז עזעיד ןוא ,ןעבעירש

 קרעוו ערעדנַא ענייז עכלעוו ןיא טייקסיורג
 רע טָאה קרעוו עטסעב יד .ןעבעירשעג ןענייז

 -סעב יד רָאג ןוא דמערפ רעד ןיא ןעבעירשעג
 ןופ עיגָאלָאנָארכ רעד םיול .םיור ןיא עט

 טָאה רע סָאד ןהעז ןעמ ןָאק ןעטפירש ענייז
 רעמיא ןערעוו עכלעוו ןערוטַאנ יד וצ טרעהעג

 ראפ .טייצ רעד ןופ גנַאג םעד טימ רעפייר
 ךַאנ ןעזעוועג טסייג ןייז זיא טדיוט ןייז

 -סעב ןעטימניא יוװ גידנעבעל ןוא שירפ יוזַא

 .ןעבעל ןעט
 ןיא זיולב ןענַאטשעב זיא טייקסיורג ןייז

 ןייז ןופ רעטקַארַאכ ןעדנערירטסוליא םעד

 ןעדנעשרַאפ-ףעיט ןייז טימ טרָאָאּפעג ךַארּפש

 ענייק טגיוצעג טינ רעבָא טָאה רע .טסייג

 רעד טרעהעג עיּפָאזָאליפ ןייז .טעטילַאניגירָא

 עיפַארגָאקיסקעל ןייז .להוש עשינָאטַאלּפ וינ

 ןופ רעקיטַאמַארג עשיערבעה יד וצ טרעהָעג

 ' טָאה רע

 זיא קנואוו רעזעיד

  "ָאװעג טגעלעגרעדנַאנַאפ ַאזָאנוּפש ךורב ןופ

 .ןיז ןיא ןָא טגייצ רע עכלעוו ,טייצ ןייז רַאפ

 טלעטשעגפיוא טינ רע טָאה ןיילַא ,םינזאמ'ס

 רעד ראפ לעגער ןעלַאניגירָא ןעגיצנייא ןייק

 טסנעידרעפ עסיורג ןייז ;ךַארּפש עשיערבעה

  ץכַאזטַאהט רעד ןיא טגיל רעקיטַאמַארג םלַא
 עטסעב סָאד ןעבילקעגנעמַאזוצ טָאה רע סָאד

 ַא וצ טייברַאעב סָאד ןוא עגירעהירפ עלַא ןופ

 עשיערבעה 'ד ןעצעזורעביא ןיוז  .סעצנַאג

 ןעשיבַארַא םעד סיוא קרעוו עשיפַארגָאקוסקעל

 עניוז וצ טכַארבעג ןעצונ לעיפ רהעז טַאה

 ךארּפש עשיערבעה רעד ןופ סינטנעק ענעגווא
 -נַאג םעד ראפ ןעצונ לעיפ םהיא ךרוד ןוא
 רעד ןעזעוועג זיא רע .קלָאפ ןעשידוי ןעצ

 -עגניירַא ןעילַאטיא ןיא טָאה סָאװ רעטשרע

 רעד ןיא . .קיטַאמַארג עשיערבעה יוד טכַארב

 ןענופעג טינ טפַאשנעדייל ןייז טָאה עֹוזֲעָאּפ

 עכלעוו ךַארּפש רעד ןופ טייקגיסעילפ יד

 .יולה הדוהי רבה ןייז ויב טגייצעג ךיז טָאה

 רעבָא טלעטסניקעג עלַא ןענייז ןעצנַאטס ענייז

  טָאה עסינטנעק עשיטַאמעטַאמ יוד - .וורפ טינ

 -ַארטסַא יד ןוא רעבַארַא יד ייב טנרעלעג רע

 רהעז טייצ ןייז ןיא ןעזעוועג זיא עץיגָאל
 -עוועג רע זיא םעניומעגלַא ןיא .טעטיורברעפ

 ןופ עטסעב סָאד ןיא ןעזעלעב לעיפ רהעז ןעז

 "עב טנעקעג טָאה ןוא טייצ ןייז ןיא ןעטסעב

 -ץּפָאלקוצנע עגידנעבעל ַא סלַא ןערעוו טכַארט !

 ןעזעוועג זיא רעלהעפ רעגיצנייא ןייז .עיד

 -נַאק וצ טפַארק יד טַאהעג טינ טָאה רע סָאװ

 טָאה םהיא .סינטנעק ענייז עלַא ןערירטנעצ

 םהיא ייב לָאז עכלעוו טייהנויא יד טלחעפעג

 ןוא ;ןעטלַאהנעמַאזוצ ןוא ןעדניברעפ סעלַא

 טַאהעג םעטסויס סעטסעפ ןייק טָאה רע לייוו

 טפָא להעז םורַאד סע זיא טייברַא ןייז ןיא

 -סרחעמ ,טסבלעז ךיז טימ ךורּפשרעדיוװ ןיא

 -עהירפ יד רעביא לייטרוא ןייז ייב לייטנעט

 טפָא טלעדַאט רע עכלעוו רעקיטַאטַארג עגירי

 ןָא טמהעג ןיילַא רע עכלעוו ןרעלהעפ רעביא
 .סרעוו ענעגויא ןייז ןיא רעטעּמש

 טהָעז טזיירֲעב טָאה רע עכלעוו רעדנעל יד



 עטסיל רעשיגָאלָאנָארכ רעד ןופ טכייל ךיז

 -וצ טלעטש ץערג עכלעוו קרעוו ענייז ןופ

 : ןעמַאז

 ןוא "תוליגמ שמח לע" ;םיור 1140 }1

 ."םונזאמ"

 ;ָאנרעלַאס 1140-1149 (9

 .עריטַאס ַא ,"ינוא

 "סָא רעביא "תוהצ" ;ַאוטנַאמ 1142 (8

 ריסה דודנ"

 .בַאלָארמ

 טרָא ,ןעטפירש עשיגָאלָארטסַא 8 6

 .טנַאקעבנו

 ."תומשו תישארב לע" ; אקול 9 יי

 "היעשוהי 'ס לע" ;אקול 1155 (6

 ".םשה רפס" ;סרעיזעב 1180 (7

 ",לאינד" ",םילהת לע" ;זעדָאהר 1127 (8

 | ".םינורחא םיאיבנו"

 תרגיא" ",ארומ דוסי" ; ןָאדנַאל 1158 (9

 ."תבשה

 -עבַאט עשימָאנָארטסַא ; ןָאברַאנ 1100 0

 | .ןעל

 הפשו" ,"הרותה שוריּפ" ; זעדָאהר 6 (1

 ."הרורב

 קרעו 'ד ןענייז שיגָאלָאנָארכ טינ

 . ,םימעט ,תולזמ טּפשמ ,תשוחנה ילכ ,םלועה 'ס
 רפס ,הלאשימל תולאשה 'ס ,םירחבמ 'ס

 .תורומה 'ס ,הנבלה תורדקב ,הלאשימל

 ןופ עציקס-עוייר יד טיג רעגייג םהרבא

 "עג ןייז ןעינַאּפש ןופ -- :יוזַא הרוע ןבא

 -פַא-דרָאנ ךָאנ ןערהָאפעג רע זיא טרָא-סטרוב

 ,ןעילַאטיא ,ןעטּפיגע ךָאנ ןענַאד ןופ .,ַאקיר

 וד דובכ סיורג טימ רע טכוועב ָאד ןוא

 -ךרָאנ דָאהר ,ַאוטנַאמט ,ַאקול ,םיור טדעטש

 ןעבלעומעד ףיוא ןוא דנַאלגנע ,ךיירקנַארּפ

 רע טפלעה ןעוייר עזעיד ףיוא .קירוצ געוװ

 טנַאקעב טרעוו ןוא םירבחמ ערעדנַא ךיוא

 בלעוו ןופ קרעוו ערעדנא .טלעוו רעד רעביא

 (15 ,תודמ תיב (19 ןענייז טינ טדער ץערג

 ןב יח" 18) ,"ןויגה 'ס" (14) ,"תולרוג"

 'ם/ (117 ,"רפסמה תטכח" (16 ,"ץקט

 תונמת (19 ,"רתי תפש" (18 ,"תודימה

 עועיד ןופ ענינייא סָאד ךילגעמ .תויתואב

 ןיז .4 רעמונ רעטנוא ץערג ייב ןערעהעג

 טצעזרעביא זייוולויט זיא "המכה תושיאר"

 ןייז .ןעגווא זיא טשער יד ןוא שיבַארַא ןופ

 ןוא ןוא םירעש 19 טלַאהטנע "ארומ דוסי*

 -ַאכ ןעש'הלבק רעיוז בעילוצ טבעילעב רהעז

 ךַאנ ןענייז ןעטפירש ענעדעישרעפ .רעטקַאר

 -ביב יד ןיא ךיו ןעניפעג ןוא טקורדעגנוא

 .ערעדנַא ןוא זירַאּפ ,ןַאקיטַאוװ ןופ ןעקעטָאיל

 "וא ןענייז ןעטפירש עשיגָאלָארטסַא ענייז

 עשיעּפָארוע עלעיפ ןיא ןערָאװעג טצעזעגרעב

 רעצעזרעביא ענייז ןופ רענווא  .ןעכארפש

 רעד וצ ןברק סלַא ןעלַאפעג זיא ָאנַאבַא 'ד

 .עיציויווקניא

 עלַא רע טלייט לעביב יד ןערהעלקרע םייב

 יד .ןעייטרַאּפ רעיפ ןיא םישרופמ עגירעהירפ

 ,רעקיטסימ יד ,עש'םיִארק יד ,עשיופַאזָאלופ

 טגָאז -- ייז ןופ עדעי ַא .חדנַא ילעב יד ןוא

 -רעפ וצ גיטכיר לעביב יד טלהעפ -- רע

 לעביב יד .עדנירג עכילייטרַאּפ סיוא ןהעטש

 שיאייטרַאּפנוא זומ ןוא שיאייטרַאפנוא זיא

 -עג ךיוא סע טָאה רע ןוא .ןערעוו טלעדנַאהעב

 סָאװ רעטשרע רעד ןעזעוועג זיא רע .ןוהמ

 ןיא ןעלהעצ רַאפ ןרעפיצ יד טרהיפעגניוא טָאה

 .הלבק רעד

 ןוא דניק-רעטסעוושעג ,רנ ןב רנכַא

 ז"ו לאומש א) ליח ס'לואש ןופ לַאשרַאמדלעּפ

 "עג טדיוט תילג טָאה דוד יוו םעדכַָאנ 1

 ז"י) לואש ראפ רָאפ דוד רע טלעטש ןעגָאלש

 םעד ףיוא לואש טימ רעבא טרישרַאממ ,7

 טימ הליבחה ייב ,דוד ןעגעג גוצ-סגעירק

 "עב רע ףרַאד טרָאד ,(8-14 ו"כ) ןַאמ 0

 -ָאלשעגנווא ויא רע רעבא ,גינעק ןייז ןעכַאװ

 "ןצניירַא ךיז ןעגנולעג זיא ן'דוד ןוא ,ןעפ

 -וצ טָאה ,רעגַאל ס'רנבא ןיא טכַאנייב ןעּפַאכ

 -ַאװו םעד טימ זעיּפש ס'גינעק םעד ןעמונע

 יַפיוא וצ סנעטייוו ןופ ;קָעװַא זיא ןוא רעס
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 עי, יי אטייל עי עיר ער יא
 5, ר ר ר טשעט שיסט סא טשיטקיש סאק טי שש או רו לי יו ריק רעש ראו ריש ר ר ר ר ריק ר ר ר א א ר בע א יי יי ייד

 טָאה רע ,זַא ןעגויצ םהיא ןוא ,רנבא ןעקעוו

 ןייז רעטנוא ןעגידנע ןעבעל ס'לוָאש טנעקעג

 .ןוהט טלָאװעג טינ סע טָאה רע רָאנ ,ץוש

 -שיא רנבַא טרימַאלקַארּפ טדיוט ס'לוָאש ךָאנ

 רעד רעבָא ,לאוש ןופ רעגלָאפנהָארט סלַא תשב

 יוזא .דוד טלָאװעג רעסעב טָאה הדוהי טבש

 "ער -- דוד טימ תטשב-שיא -- עדייב ןעבָאה

 .טייצ ןייא ןיא ןעמַאזוצ רהָאי ייווצ טרעיג

 ,רנבַא ןופ ליח סָאד ךיז טָאה ךילדנע רעבָא

 טימ ןעסיוטשעגגעמַאזוצ ,טיוז תשב-שיא ןופ

 טרעוו רע .דצ ס'דוד ןופ ,באוו ןופ ליח םעד

 רעטסגנוי ס'באוי ,ןעגָאלשעג ליח ס'דוד ןופ

 טלעטש רנבַא רעבָא ,ךָאנ םהיא טגָאי רעדורב

 ט'גרה רע ואוו ,םהיא טימ טכעפעג ןיא ךיז

 ןופ טָאה ליה ס'דוד .רעגלָאפרעפ ןייז

 .ףֹמַאק ןעדעי ןיא ןעגעיז ןעמונעג ןָא טלָאמעד
 טינ םהיא טציטש תטיב-שוא זא גידנעהעז רנבא

 םעד ןעצעזוצרָאפ ןעטפערק עדנעגונעג טימ

 ן'פיוא ןעקור וצ טסבלעז-ךיז ,רע טגַאוו ,ףמַאק

 ןעטשרע םעד טָאה רע .תשב-שיא ןופ ןהָארט

 טָאה רע סָאװ טימרעד ,טכַאמעג וצרעד טירש

 ַא סלַא שגליפ ס'לזָאש ,הפציר ןעמונעג ךיז

 דָארּפ שיגרענע ןעמונעג טָאה תשב-שיא .בייוו

 ךיז רנבַא טָאה יוזַא ,םעד ןעגעג ןעריטסעט

 רע אוו ,רעגַאל ס'דוד ןיא ןעבעגעגרעביא

 .ךילדניירפ ץנַאג ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זוא

 -עוו טנעקרענַא לָאז דוד ןעטייברַא ןַאד טמהענ

 רעבָא ,קלָאפ ןעצנַאג םעד רעביא ךלמ סלַא ןער
 ןערהיפסיוא סָאד טנעקעג טָאה רע רעדויא

 -עג טע'גרה'עג ישיבַא םימ באוי ןופ רע זיא

 -סגנוי ס'באווי ןענ'גרה ראפ המקנ סלא ןערַאוװו

 רהעז ן'דוד טָאה טקַא רעזעיד .רעדורב ןעט

 וצ טַאהעג ארומ טָאה רע רעבָא טרעגרעעג

 רערהיפ עטסקרַאטש ויווצ יד ןעפָארטש ןהעג

 טסעמָארּפ סלַא רע טָאה םורַאד .ליח ןייז ןופ

 -גָאלק עשיטעָאּפ יוד טימ היול ןייז טיילגעב

 "עג רנבא וטזיב ףמַאק ןיא טינ" :;רעטמרעוו

 . טינ ןוא ,דנעה ענעדנובעג טימ טינ ,ןעלַאפ

 ךרוד ןעלַאפעג טזיב וד ,סיפ עטעטייקעג טימ

 טסַאפעג טָאה דוד ."ןעגנוי עזווב ןופ דנעה יד

 טקירדעגסיוא טָאה קלָאפ סָאד ןוא םהיא ךָאנ

 .טדיוט ס'רנבַא ףיוא ןרעיודעב ןייז

 -עג יד ןופ רעניוא ,סָאנרוב ןָאפ רנבַא

 -נוהרהָאי ןעט14 ןיא םידמשמ עטסכילרהעפ

 ןיא חלג סלא .טשעג ןוא 1970 .בעג .טרעד
 ןעסָאנעג ןעדוי יד ויב טָאה .1218 דילָאדָאלַאב

 -עמ ןוא דומלת ,לעביב ןיא גנודליב עפעיט ַא

 -טלָאמעד רעד ךָאנ .ןעטפַאשנעסיוװ עשיניצעד

 "נא רעסיורג ַא ןעזעוועג רע זיא עדַאמ עגיד

 -ופ רעד ןוא עיגָאלָארטסַא רעד ןיא רעגנעה

 ןערהעל עזעיד .סלעטַאטסירַא ןופ עיפָאזָאל

 "וי ןופ טרהיפעגבָא ךעלסיבוצ םהיא ןעבָאה

 -רעד טרעילרעפ רע זַא גידנעהעז ,ןוא םוטנעד

 ךיז רע טָאה ןעדוי יד ןופ גנוטכַא יד רַאפ

 סָאד .דמש'עג רעטלע ענידהעי 00 ןייז ןיא

 -נַא רעד ףיוא ןוהטעג ביוה ַא םהיא טָאה
 ןיי טימ זיא טלַאהעג ןייז ןוא ,טייז ערעד

 .ןעגנַאגעגטימ ןעריסנַאוװַא

 םוצ ןעלכיימש ןעטונעג ךיז רע טָאה דלַאב

 -עג טנהָאנ םהיא ןענייז סָאװ יד טימ גינעק

 פכיול רהעז טלָאמעד ךיז טָאה סָאד .ןענַאטש

 ןעדוי ףיוא גנודמיולרעפ ַא .ןוהט טזַאלעג

 טָאה רע ןוא ןעמָאקליװ ןעזעוועג רעמיא זיא
 -סכילקערש וד טימ לָאמ סעדעי ןוהטעג סָאד

 ןעדוי יד רע טָאה טשרעוצ .טיוהנעסוברעפ עט

 -עי ן'סוועי ןעגידיילעב ייז זַא ,טגָאלקעגנַא

 -עק רעד ."ונילע" ןעגָאז ייז ןעוו לָאמ סעד

 -עטשרָאפ עשידוי יד ןעפור טזָאלעג טָאה גינ

 .עגַאלקנָא וד ףיוא ןרעפטנע ןעלָאז ויז רעה

 -עגסיוא טַאהעג ןיוש ךיז םָאה גינעק רעד

 טָאה ,רעפטנע רעייז טימ ןעדעירפוצ טקירד

 רעהעטשרָאפ יד טרעדַאפעגפיוא דמושמ רעד

 טיולפיֹוה ענייז טימ גינעק רעד .חוכו ַא ףיוא

 -ער רעד ,ןוא טניואוועגייב חוכו םעד ןעבָאה

 -רעפ זיא ןעדוי יד סָאד ןעזעוועג זיא טַאטלוז

 -װַאד םייב "ונילע" ןעגָאז וצ ןעזעוועג ןעטָאב

 / טַאה טָאברעפ זעזעיד ןעטערטרעביא ראפ .ןענ
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 פי עי עיסשיטעיט שיט עי יה עי קי עי יה עי יי יה שיט יה יא עי עי עס, 0 עו 2 עי עס עי טיי יי עס: עי עי עי יי עי: עיסי גיסי עי, עי עי עי קי שי עי עי עי עי קי ימי

 יי יי ר רישא שיט שיט שיט שיקט שיט לייט שיט שיט קיינע שיט שיש שי שיינקייט טייטש שי טקסט שייקייסעיסעקיי שיק שיט שייט ישי

 -ַאמ 100 ןעלהָא הָאצ טפרַאדעג רעכערברעפ רעד

 .קרַאמ רעבליז א = סידעווַאר

 רערהיפנָא ,ריכמ ןד בקעי 'ר ,ןובת ןכא

 טָאה עכלעוו "ןעטסירַאגעלַא" ויטרַאּפ רעד ןופ

 -שיּפָאזָאליפ וד ןוא ם'במר םעד טגידייטרעפ

 -ולייה יד ןופ גנושטייטסיוא עכילטפַאשנעסיוװ

 א"בשר ןופ וימרַאּפ יד רעביאנעגעג ,םורפס עג

 28 רַאפ טיילעגנוי ןעטָאברעפ טָאה עכלעוו

 ןוא טפַאשנעפיוו ןערידוטש וצ טלַא רהָאו

 ךיוא .,היעדי ושרַאדעב" העז) עיפָאוָאליפ

 .("השמ ןב ורט אבא" -

 ןופ ,ךיז ראפ ,ןעסָאלשעגבָא ,םולָאסבַא
 -ַאלער ,רַאבטיירטשעבנוא ,גיגנעהבַא ךַאז ןייק

 סָאװ ןערעוו טקנעדעג ךיוא וצרעד ןעק וויט

 -- .ךַאונעבעג סלַא רָאנ רעבָא ךיז טליוו סע

 ןִהֵא ךיז ראפ ןיולא רעפיצ א :שיטַאמעטַאמ

 "ווטש א .רעפיצ רעדנַא ןַא טומ גנַאחנעמַאזוצ

 :שימעכ -- .ערעטייוו ןהָא 8 רוגיפ ַא רעג

 רעגייטש ַא ,רעסַאװ ןופ ןייר ,טשימרעפנוא

 -לוק סעטולָאטבַא : שימַאנָארגַא --- .לָאהָאקלַא

 רָאנ גיוט סָאװ דרע קיטש ךַאלפ ַא ,דנַאל-רוט

 ןהָא :קיזומ -- .טקודָארּפ עסיוועג ַא רַאפ

 .,גנושימיוב עכילטסניק ערעדנַא זיא'ס עכלעוו

 טלייט סָאטַא רעטולָאפבַא ןַא .("קיזומ" העז)

 ךָאנ ,טינ טריטסיזקע סעכלעזַא ,רהעמ טינ ךיז

 טפַאשנעסיו רעד ןופ טכיזנַא עגיטנייה יד

 רעבָא קיויפַאטעמ רעד ןיא יפו רעדָא

 סָאד .טולָאסבַא ןייז וצ טנעקרענַא טָאג טרעוו

 :עגַארפ ַא טימ ןעכַארּפשרעדיוװ רעבַא טרעוו

 ןעפַאש וצ קעווצ ַא טַאהעג טָאה טָאג ביוא

 ןַאד ייז ףיוא םיאורב עגידנעבעל טימ ןעטלעוו

 ןופ גיגנעהבא רָאנ ,טולַאסבַא טינ ןיוש רֶע זיא

 -גוסעמקעווצ ַא ןעדייס .טייקגיסעמקעווצ רעד

 .טייהגיטיוננוא ןַא זיא םייק

 זיטולַאפבַא

 "היפ .טפַאשרעה עטקנערשעבנוא רֶעדַא ,טצנ ערג

 -עבנוא ןַא :שיטילַאּפ ,םוו

 -עג רעדַא ןעליוו םעד ךָאנ טַאַאטש םעד ןער

 -19 ןופ .ןהָאזרעּפ ענלעצנויא ןַא ןופ קַאטש

 עזעיד זיא טרעדנוהרהָאי ןעט18 םעד זיב ןעמ

 רעביא םעמכ ןעזעוועג גנורעיגער ןופ עמרָאפ

 ןעט18 ןיא .טלעוו עטריזיליוויצ עצנַאג יד

 ןעדניווש ןעביוהעגנָא רע טָאה טרעדנוהרהָאו

 טָאה געירק-טלעוו רעסיורג רעטצעל רעד ןיא

 .עטרַאק-דנַאל רעד ןופ טשיוװעגבָא עלַא ויז

 רעד ןופ סומזיטולָאסבַא רעד זיא ןענַאטשטנע

 -לַאה וצ טרידנעטערּפ עכלעוו עכריק ; עשימיור
 רעד ףיוא לעמיה ןופ טעטירָאטיוא יד ןעט

 "ווצ םרָאפער יד ןיא ןעבָאה עגינעק וד .דרע

 -עגוצ עכריק רעד ןופ טעטירָאטיוא עזעיד ןעט

 ןופ" עגינעק יד ךיז ןעפור רַאפרעד

 ןיא טקנוּפ רעטסקרַאטש רעד ."עדַאנעג סעמָאג

 "עג ויא סומזיטולָאסבַא ןופ עטבישעג רעד

 "סיוא טָאה רעט14 רעד גיוודול ןעוו ןזעעוו

 "!{ ךיא ןיב טַאַאטש רעד" : ןעפורעג

 .("ןָאיצברָאזבַא" העז) ,ןָאיצּפרַאפבָא

 .ןעמונ

 "ווט ןופ --"םודיופסבַא" .טַאל) ,דרופבא

 -רעכעל .ןעביוט ַא ןופ יוװ רעפטנע ןַא (ןע

 ַאמעטַאמ .טמיירעגנוא ,קַאמשעג טינ ,ךיל

 ,טסבלעז ךיז טכערּפשרעדיוװ סָאװ סעּפע :שיט'

 .סערַאבטיירטשעבנוא ןַא טכערּפשרעדיוװ רעדָא

 ןעק טייקכילגעמנוא ןַא ןופ גנוטּפיוהעב יד

 "ודרוסבַא טימ זיולב ןערעוו טציטשרעטנוא

 יווטַאל יד ןיא ןעפורעג יוזַא טרעוו -- .טעט

 "ונַאּפש ןוא עשיזיוצנַארּפ ,עשילגנע ,עשינ

 ".טּפעילענ" :שיסור ןיא .ןעכַארּפש עש

 גיליוו,טינ ,גיקענטרַאה ,טנַאניטסּבַָא

 "ַאפ ןעכַאזרוא עלַא ןעוו ןליפא ןעבעגוצכַאנ

 .סע ןרעד

 ַא ןופ ןעטלַאהקירוצ ךיז ,ץנעניטסבַא
 -צעל .טייהניואוועג ַא ןעכערברעטנוא ,הואת

 -עגרעפ ןעבָאה וצ :עעדיא ַא ןערַָאוװעג סנעט

 ןופ ךיז טגאוטנע ןעמ סאוו רעבירעד .ןעגעינ

 .ןעגינעגרעפ

 טָאה רוטלוק רעזנוא סָאװ טייצ רעד ןופ

 עלעוסקעס ןופ רעוולש םעד ןעביוהעגפווא



 ןעטסינָאיצקורטסבָא --- סקירטעטסבָא

 לָארטנַאק-טרובעג ַא ןופ עגַארפ וד ןוא ,תודוס

 "עוו וצ טרידוטש ,דנעגוי יוד רַאפ טגעלעגרָאפ

 טכארבעגניירא ץעיגָאלָאיזיפ וד טָאה ,ןער

 ןאוו ,ןיירַא עיפָאזָאליפ רעד ןיא עגַארפ עזעיד

 יד .דיילק עשיטעטסע ןַא ןעמוקעב טָאה יז

 -וול עטגידעירפעב ַא :זַא טנרעל עיּפָאזָאליפ

 סע טמהענ ןופרעד .טסול יד ט'גרה טפַאשנעד
 ןערעוו ךעלרָאָאּפ עדנעבעיל עלעיפ סָאװ ךיז

 .הנותח רעד ךָאנ רעדנַאנַארעטנוא לַארטוינ ךיז
 טפַאשנעדייל עטגידעירפעבנוא ןַא .,ןעגעגַאד

 ןעק יו ,עבעיל רעד ןופ רעייפ סָאד ןָא טלַאה

 .ןערעו ןעשָאלעגסיוא רהעמ טינ טלָאמעד

 גונעג קרַאטש זיא ןעמ ןעוו ,עעדיא עועיד

 -ַאג עטסרעכיז יד זיא ,ןייז וצ רבוג ךיז

 -עבנַא סָאװ .טפַאשרעגנַאװש ןעגעג עיטנַאר

 סָאד ,דניק .ַא ןעבָאה וצ בעירט םעד טגנַאל
 ךרוד ןערעוו טרהיפעגסיוא שיטעטסע ןעק
 עכלעוו ןרעטלע ןופ ,סעדמערפ ַא ןעריטּפָאדַא

 / .ןייז וצ רבוג ךיז ךַאוװשד-וצ ןענייז

 -לעוו ןעטקעס עכילטסירק ענינייא ןַארַאפ

 -סנָאוגילער ַא סלַא ןעמונעגנָא סָאד ןעבָאה עכ

 -ַאנ םעד רעטנוא טנַאקעב זיא ענויא .ּמיצנירּפ

 יעבַא" :ערעדנא יד ןוא "ןעטנעניטסבַא" ןעמ

 וד ןופ רעדעילגטימ יד (טרָאד העז) "ןעטיל

 ןעכילשיולפ םעד ןופ ךיז ןעגאוטנע עטשרע

 זַא ,ןעגָאז ייז .ןעיורפ ערעייז טימ רהעקרעפ

 טינ זַא .לעיפשייב םעד ןעזיוועג טָאה סוזעוו

 -ָאװעג ןעמונעגפווא טינ לָאמנייק רע טלָאװ

 וורפ ַא וצ הואת יד .ןיירַא לעמיה ןיא ןערו

 ."גנַאלרעפ ס'לעפיוט םעד" : יז ןעפור

 (008966068 .טַאל) ,סקירטעטפבָא

 העז) .טסנוק-עמַאבעה יד רעדָא ףליה-סטרובעג

 -וָאקַא" ,"טרובעג" ,"עמַאבעה" ,"ןָאיצרַאבַא"

 | .("רעש

 ףירגעב ַא :שיּפָאוָאליּפ ,טקַארטסכא

 רעטקַארטסבַא ןַא .ךַאז-טַאהט ַא טינ ,ךיז ראפ

 לייוו ןערעוו טרירטסנַאמעד טינ ןעק ףירגעב

 ךַאוטַאהט יד סָאװ טייקפרַאש יד טלהעפ םהוא

 -עגסווא ןַא טסייה ןניז רעטקַארטסבַא .טָאה

 :טפַאשנעסיוו עטקַארטפבַא .קנַאדעג רעטרענוופ

  םומ ןרעפיצ ןופ להָאצ ַא ךרוד גנורהעלקרע

 .רעטרעוו ןהָא ,ןעכיוצ

 -- (עיצקַאוטסבָא טינ) ,עיצקַארטסכַא

 ןופ גנַאהנעמַאזוצ םעד ןעריטָאנ : שיּפָאזָאליפ

 -וצ ,עזעיד ןוא ןעטיוהלעצנווא ענעדעישרעפ
 וצ ןעטפעהינעמַאזוצ רעדָא ןעריּפורג-נעמַאז
 טרָאװ סָאד :לעיּפשייבוצ .עעדיא ןייא

 טריטנעזערפער עכלעוו עעדיא ַא זיא "םייוו"

 "סייוו" .גיד.א ךלימ ,וינש ,דיורק ,לָאטַאמימ

 עטנַאמרעד וד ןופ טקַארטסבַא ןַא ָאזלַא זיא

 -ויהלעצנייא יד זיולב ןעק היח א .ןעכַאז וירד

 רעייז ןעק שנעמ רעדנעקנעד רעד רָאנ ןוא ןעט
 -עג רעיורפ רעד .(עקָאל .שוד) גנַאהנעטַאזוצ

 ןוא שיטַאמָאטווא זיא טעָאּפ ןופ קנַאד
 ַא ןופ סָאד דנערהעוו ,"ןערירעווער" :טסייה
 -ַאד טסיוה ןוא ,גיסעמטפנונרעפ זיא ןרקח

 '.(רעטנעּפרַאק ,םַאיליוװ) "ןָאיצקַארטפבַא" םור

 -עט עשירַאטנעמַאלרַאפ ַא ,ןָאיצקורטסבכבָאו

 -עג א ןופ גנורהיפכרוד יד ןערעטש וצ עדָאט

 -ַאבעד ןופ גנורעגנעלרעפ ךרוד ,ץעזעג סעסיוו

 וצ עגָאלשרָאפ ,ןעטנעמעדנעמַא ןעכַאמ ,ןעט

 .לָאט טרעדנַא ןַא רַאפ עגַארּפ יד ןעבעישרעפ

 -ַארטשעב דעילגטימ ַאזַא ןעק טנעמַאלרַאּפ סָאד

 -סבָא יד זַא ןערעוו ןעזיוועב ןעק סע ןעוו ןעפ

 -ָאמ עניורנוא סיוא טכַאמעג טרעוו ןָאיצקורט

 'ןעק רעטגָאלקעגנָא רעד רעבָא ביוא .ןעוויט

 ךאפ ןענייז ןעוװויטָאמ ענייז זַא ןעזייוועב !

 -ווק םהיא ןעק ןַאד קלָאפ ןופ טיפענעב םעד

 .("ןעטסינַאיצקורטסבַא" העז) ןוהט סעּפע רענ

 -עטש סָאװ יד ,ןעטסינָאיצקורטסבָא =
 א ןופ גנורהיפכרוד יד טנעמַאלרַאּפ ןיא ןער

 עדנעטכַארטסיוא ענעדעישרעפ ךרוד ,ץעזעג

 -עירפוצנוא יד סָאד ןענייוו רעמיא .לעטימ

 ןעשילגנע ןוא .טעטירָאנימ רעד ןיא ,ענעד

 יד ןיא .רעדנעלריא יד סע ןענייז טנעמַאלרַאּפ

 "רעש ןופ רעגנעהנָא יד סטיוטס דעטיונווי



 םזוטנעטּבַא -- ןַאידיסֿבָא
 עי עי עי עי יע עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי שי עי עא א יי יא 0 א א א א יע קא עי קט יי יא א ,עשי
 טי יי יי יי א אי ראי א ראג ר א ר ר א נא רעש ר ר סע ראו רעיא אש טאש סאקטאטי טאטע, יע שי עי קיש ישי אשי שיט קי שיט קי שיק טיסא ריש ראי יד

 עשטייד יד ןוא ץעזעגרעבליז ןעש'נ ַאמ

 טנעכייצעב טפָא ןענייז ןעטַאוקָאמעד-לאיצַאפ

 .ןעמָאנ ןעזעיד טימ ןערָאװעג

 ןעטסינָאיצקורטסבָא יד ןעבָאה 1897 ןיא

 ינעדַאב ןופ םוירעטסינימ סָאד ןעפרָאװעגמוא
 רעיש ייז ןעבָאה 1000 ןיא .ךיירטפסע ןיא

 -מסע ןופ םוירעטסיניט סָאד ןעפרָאװעגסיורַא

 .ךייר

 .טקַאפ רעדנעגלָאפ ןענעיד ןעק

 ןעכַארּפשרעפ ןָאטסדַאלג טָאה 1808 ןיא

 טנעמַאלרַאּפ ןיא ןעצעזעג 19 ןערהיפוצכרוד

 "ןצכרוד ןעגנולעג םיוק םהיא זיא ייז ךרוד

 -עגכרוד רע טָאה 7 עזעיד ןופ ןוא ,7 ןערהיפ

 םעד ןיא זַא טנוומ סָאד .2 טעלּכמָאק טצעז

 ןעטסינָאיצקורטסבַא וד טגעוזעג ןעבָאה ףמַאק

 .2 ןיולב םוירעטסינימ סָאד ןוא 0

 סעשינַאקלואוו ַא ןופ ןעמָאנ ,ןֿאידיטּבָא

 -טנע .טַאכַאדזָאלג ןעסייהעג ךיוא לָאמַא .זָאלג

 רעד ןופ ןעלהיקבָא עלענש סָאד ךרוד טהעטש

 -נעויּפש-רעוופ םעד סיוא ,ַאװַאל עדנעמַארטש
 ,סיוא רוטַאנ רעד ןופ זיא סע .ןַאקלואוו ןעד

 עפרַאש טימ ךיז טכערב ןוא גוצנ נַאלג-זָאלג

 ןוא .זָאלג עטריצירבַאפ סָאד יו עדַארג ןעדנע

 .ץרַאװש-טעמַאס סנעטסרהעמ סע זיא רעילָאק

 ןעדעישרעפ זיא טלַאהניא רעשיגָאלָאעג רעד

 טרָאס ןויא .דנעגעג רעד ןָא גוגנעהבא זיא ןוא

 -עגסיורַא טָאה ןוא ןערָאװעג טכוזרעטנוא זיא

 טלעטש

 רעיוו-לעזעיק 0

 דרעדנַאהט 0

 ןעילַאקלַא 60

 .ןעזווא ןוא עיזענגַאמ ,ךלַאק לעסיבַא טימ

 ןיא ךיו ןעניפעג עלַא ןופ עטסנהעש יד

 ןוא ָאלימ ,זַאקוװוַאקסנַארט ,ָאקיסקעמ ,ףירענעט
 ףיוא סיוא ךיז טסעיג רע תעב  .ןירָאטנַאס

 א םהיא רעביא ךיז טעדליב ךעלפיעבָא רעד

 ויב יו רעגיײטשַא ,קעד ענערילָאקרעבליז סיוװ

 טייברַא רעייז ןֹופ עיצַארטסוליא סלַא

 ,טינַאקערַאמ .ביוש-רעטסנעפ עגיטסָארפ ַא

 עלַא ןעמוק טיוװַאדלָאמ ,קילַאמרוט ,טילָאזירכ

  -עפיזָאלג עגימרָאפ-נעטשריב .ןַאידיסבָא ןופ

 עועיד טפור ןעמ .טכַאמעג ןופרעד ןערעוו םיד
 -וסבָא רעד ."רָאָאה סעלעּפ ןיגינעק" םידעפ

 רהעז טכערב רעבָא .ןעפיילש ךיז טזָאל ןַאיד

 -עג ןעבָאה רענַאקיסקעמ יד רעדויא .טּפָא
 -עג ןופרעד ייז ןעבַאה ןעוויא ןופ טסואוו

 ןוא .גיוצעגיזיוה ןַיא ןעפַאו ערעייז טכַאמ

 0081010מ6 םהיא ןעמ טפור לעדנַאה-טלעוו
.002210796) 

 ןעמָאנ .טייהנעזעװבַא וד ,םזיטנעסבַא

 -ניא ןא ןופ סיסקַארּפ עשיטסילַאטיּפַאק ַא ןופ

 ןעפיוק סָאד  .רעטקַארַאכ ןעלַאנָאוצַאנרעט

 עצנַאג רעד רעביא ןעטפעשעג רעדָא ,דנַאל

 עגימרָא יד ןופ ןעטלַאוװרעפ ןעזָאל ייז ,טלעוו

 -נווא ןעסעילפוצ ןעזָאל ךיז ,רעניואוונייא

 -רָאג ייברעד ןיילַא ןוא ,לַארעביא ןופ עטפניק

 ןעמ ואוו טרָאד ןעבעל רָאג רעדָא ;ןוהט טיונ

 -גנע זויא טרָאװ סָאד .טפעשעג ןייק רָאג טָאה

 סיוא ןענַאטשטנע זיא לעביא רעד ,לייוו שיל

 ןוא (טרָאד העז) םזירדאלדנעל ןעשילגנע םעד

 ויז לייוו םרָאװילַאזרעװוינוא ןַא ןערָאװעג זיא

 עצנַאג יד רעביא סיסקַארּפ עזעיד ןעביירט

 לַארעביא טנעקרענַא זיא לעביא רעד .טלעוו

 ףייוו ,ןעטָארסיוא טינ ךיז טזָאל רע ,רעבָא

 -סוס ש"צנַאג ַא ןופ סקואווסיוא ןַא ויא רע

 ןהעטש רעזייה זא וצרעד טרהיפ רע .םעט

 -ָאה רעניואוונייא ,ךיוה טחעטש טנער ,גידייל

 עכיוה יד ראפ ןעטייקכילמעווקעב ןייק ןעב

 ןרעדָאפ וצ ןעמעוו ןופ ָאד טינ זיא סע ,טנער

 -וטשוצ ףיוא ןעטרַאו רעטלַאוװרעפ יד ,לייוו

 -סיוא ןופ טייקגיניילק עדעי ַא רַאפ גנוט

 -ער עשיזיוצנַארפ יד זַא טביולג ןעמ .דנַאל

 -נָא "םויטנעסבַא" םעד ךרוד זיא ןָאיצולָאװ

 רעד סָאװ גונעג טינ .ןערָאװעג טציירעג

 ןוא רעדנעלסיוא ן ופ טעדייל דנַאל ןופ רעגריב

 ןופ דלעג ןעסַאמ ךָאנ טרעוו ,רעדנעל עדמערפ

 .דנַאלסיוא םעד ךָאנ טקישעגסיורַא דנַאל



 ןענייז .טסליוושעג רעטיוא ןַא ,סעצסבא

 ןוא עסייה :ןעטרָאס-טּפיוה ייווצ ןַארַאפ

 -סערגנָאק" :ןעמ טפור עסייה יד .עטלַאק

 עשיטַאטסַאטעמ" :עטלַאק וד .ןוא "עלַאנָאוצ

 רָאפ ןעמוק עלַאנַאיצסערגנָאק וד ."ןעסעצסבַא

 ןעכָאנק יד ןיא ,רעבעל יד ןיא ,ןריהעג ןוא |

 יד ןוא ןריהעג ןופ יד .ןעלעצ יד ןיא ןוא |

 ןעטלעז ןוא ךילרהעפעגסנעבעל ןענויז רעבעל

 רָאפ ןעמוק עגירביא יד דנערהעוו ,רַאבלייה

 רעטלע עדעי ןופ ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'רעביא

 -- .רַאבלייה ךיוא ןענייז ןוא רהַאפעג ןהָא

 סעצסבַא רעלענָאיצסערגנָאק ַא : גנולדנַאהעב

 -דנַאהעב וצ זיא רעּפרעק ַא ןופ טיוה יד ןיא |

 ווזַא רַאפ ,ןעסערּפמַאק עטעפ עמרַאװ טימ ןעל

 וד .טסבלעז ךיז ןופ טצַאלּפ סע זיב גנַאל

 עסיוועג ַא זיב רָאנ ןעסקַאוו עשיטַאטסַאמעמ

 -בָאנ .טסבלעז ךיז ןופ ןעצַאלּפ ןוא סיורג

 טגיגיירעג רע זומ טצַאלּפ סעצסבַא ןַא יוו םעד

 טוג (טרָאד העז) קיטּפעסיטנַא ןַא טימ ןערעוו

 טרישזַאדנַאברעּפ ןוא ןערעוו טשטעווקעגפיוא

 רעקנַארק רעד 4.עזַאג עגיטכיזכרוד ַא טימ

 ןוא ,רעדעב עטפָא ןעבָאה זומ

 -ניירנוא ןופ ןעמוק ןעסעצסבַא ,לייוו .זייּפש

 סָאד ביוא .זווּפש עטכעלש ןעסע ןוא טייה

 "רעפ רעדנעדייל רעד ןעק ןוהחטעג טינ טרעוו

 .טייהקנַארק-לעּפָארקש ַא ןוא ןעלַאפ

 םעד ןופ טדָאטשטביוה ,ַאטוקָאעבַא

 -טסעוו ןיא ,ַאבורָאי טַאַאטש-רעגענ ןעגילָאמַא

 ןופ רעטעמָאליק 89 ,ןוגַא ךייט םייב .ַאקירּפַא

 רעביא טָאה  .סָאגַאל ןעפַאה ןעשילגנע םעד

 עטפַאהבעל ַא ןערהיפ .רעניואוונייא 0

 -וא דנַאלגנע ךרוד ,ליוא-ןעמלַאּפ טימ לעדנַאה

 .סָאגַאל ןופ ןעפַאה םעד רעב

 ראפ דַאדינירט ןיא שיטעפ ַא ,אהעבַא

 ן'רַאפ יוו ארומ ןעבָאה רענַאידניא יד ןעכלעוו

 -עג רעטסעירּפ ןופ זיא שיטעפ רעד .טדיוט

 ןעגיוא יד ,םייל ןופ זיא ּפַאק רעד .טכַאמ

 .ןיוצ ןוא רָאָאה עכולשנעמ טימ ,זָאלג ןופ

 טנעטטיעבַא --- טעצסבַא

 .עטוג ןעסע

 גידלושנוא זיא רעטגָאלקעגנָא

 רשי אי 0 ויחי וה יה עא יה

 ןיא ןעבָאה רעטסעירּפ יד זַא ןעביולג יז

 עכלעוו טפַארק עמייהעג ַא ןעבעגעגנוירַא םהיא

 ןעמ יװ טרָאּפָאז ןעקערש ןעדעי ַא טבַאמ
 .ןָא רָאנ םהיא טקוק

 -גנע םעד ןיא ןימרעט ַא ,טנעמטיעבַא

 ידרָא-צעזעג ןעשינַאקירעמַא ןיא יװ ןעשיל

 סעצַארּפ םעד ןעכַאמ לטב ,טניימ סָאװ ,גנונ

 -עגנָא ןַא ןעוו .ךעלעקיטש עטלעצניקעג ךרוד

 רע טכוז גידלוש וזיא רע זַא סייוו רעטגָאלק

 סעצָארּפ םעד סנעטסגינעוו יוזַא יװ לעטימ

 רע .טייצ ערעגנעל ַא ףיוא ןעפוטשרעפ וצ

 לעטימ עמיטיגעל יד וצ םורַאד ךיז טעדנעוו

 םעד ראפ טיירגעגנָא טָאה ץעזעג סָאד עכלעוו
 וצ ךיז סָאװ טימ ןעבַאה לָאז רע ,ןעגידלושנוא

 טסייה עלעפ עכלעזַא עדייב ןיא .ןעגידייטרעפ

 -נא רעד -- .ט נ ע מ ט ' ע ב ַא :טקַא רעד

 -כערעב זיא רע זַא ןעזייוועב זומ רעגעלק

 -נָא ןופ טרעדָאפ רע סָאװ ןרעדָאפ וצ טגיט

 -טפירש ןייז ןענעק עזייוועב יד .ןעטגָאלקעג
 ךרוד) ךילדנימ רעדָא (שירַאטנעמוקָאד) ךיל

 "קָאד םעד ףיוא דשח ַא ןעבייהפיוא .(תודע

 טינ זיא תודע רעד זַא ןעזייוועב רעדָא טנעמ

 "רעפ וצ ךוזרעפ ַא ,זיא הטרעווסנעיורטרעפ

 טימ עזייוועב יד ןופ הטרעוו םעד ןרענוילק

 טכירעג ןופ לָאז סעצָארּפ רעד סָאד קעווצ םעד !
 םימ סָאו ראפרעד .ןערעוו ןעפרָאוועגסיורא

 רעד זַא ןעויוועב טינ ךָאנ םרעוו טַאהט ַאזַא

 רעד טביילב

 רעגעלקנָא רעד ,ןוא טפשמ'עג טינ סעצָארּפ

 "נָא רעדיוו סעצָארּפ ןעבלעזמעד רעטעּפש ןעק

 ןופ ךיז טדיישרעטנוא טנעטטיעבָא .ןעגנַאֿפ
 סָאװ םעד טימ (טרָאד העז) .טנעטענַאדנַאבַא

 וד ןעמ טכוז ָאד ןוא ,עזייוועב טלהעפ טרָאד

 רעדָא ןעכַאװשוצבָא עזייועב ענעדנַאהרעפ

 .ןעגָאלשוצטדיוט ןינַאג

 -ופ רעטסעטמהירעג ,רערעפ דרַאלעבַא

 "ןפסיד רעטספרַאש ,טייצ ןייז ןופ ףָאזָאל

 "ףךילטסירק רעד ןופ רעדנוירגעב ןוא טנַאט
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 -ענ ףרָאד ַא ןיא .בעג .עיגָאלָאעט עלַאנָאוצַאו |

 ריטסַאנָאמ ןיא .טשעג ןוא 1070 סטנַאנ ןעב

 -ַאנ רעגיטכור ןויז .1189 לעסרַאמ .טס ןוֿפ

 ןייז זיא דרַאלעבַא ,יַאלַאּפ 'ד רערעפ זיא ןעמ

 ,"רעבָאה ריזח" :טנוומט ןוא ןעמַאנ-פעיטש

 םעד ףיוא רעפטנע סלַא ןוהטעג רע טָאה סָאד

 "ווו סָאװ "רעקעל-ריזה" -= דרַאלָאיַאב ןעמָאנ

 .ןעפורעג םהוא ןעבָאה ןעדַארעמַאק-לחוקס ענ

 עטסגידריווקרעמ סָאד זיא ןעבעל ןייז

 לָאמַא טָאה ףָאזָאליפ רעכלעוו דנעגריא סָאװ

 -עג ןעבָאה ןעגנוריסַאּפ ענייז ..טכַאמעגברודַא

 ןופ להָאצ עסיורג ַא רַאפ לַאירטַאמ טרעפיל

 -עג ןוא קיטש-רעטַאעהט ,ןעלעווָאנ ,ןענַאמַאר
 סעלַא טינ טלהעצרעד עטכישעג יד .עטכיד

 עדנעגלָאפ יד רעבָא ,טייקסיורג ןייז בעילוצ

 .גונעג זיא עדַאזיּפע

 עדמערפ גידנערידוטש טָאה  דרַאלעבַא

 ךיז .(ןעסָאלשעגנויא שיערבעה) ןעכַארּפש

 טימ ןניויפרַאש ןעגיטכיל ַא טנעגויאעגנָא

 -וצ עדנעזיוט יד ןעהיצנָא טגעלפ רע ןעכלעוו

 טָאה רענדייר סלַא .ןעסַאלק עלַא ןופ רערעה

 סָאד קרַאטש ווזַא טיירברעפ ןעמַאנ ןייז ךיז

 ענייז ןערָאװעג ןענייז רערהעל ענעגייא ענייז

 םהיא ןעמוקעג ןענויז עכילטסווג .םידימלת

 ןיא עכירּפשרעדיוװ יד טָאה רע ,ןעדייר ןערעהי

 | רע .לַאנָאיצַאר רהעז טלעדנַאהעב םוטנעטסירק

 :ץַאז ןעטמהירעב םעד טלעטשעגפווא טָאה
 "ֿבעהכַאנ ןעביולג ןוא גנוגייצרעביא רעהו רפ"

 -רעביא רעד ףיוא טהור ןעביולג רעד" רעדָא

 ןעועוועג ןענייז םידימלת ענייז ."גנוגייצ
 -עּפש ןענייז ייז ןופ עלעיפ ןוא 5,000 רעביא

 ןוא ,ןעלַאנידרַאק ,עפַאשיב ןערָאװעג רעט |
 ןוא ךיירקנַארּפ ,דנַאלגנֶע ןיא עכילטסייג

 : .דנַאלשטיוד

 רעד ןעמוקעג זיא רערעהוצ ענויז ןעשיווצ ==
 ענהעש-רעביוצ ןייז טימ טרעבלופ סוקינַאנַאק
 טזָאלעג רהיא טָאה טרעבלופ .זיָאלעה עניזוק-

 יד ןעגיוצעג ךיז ףיוא טָאה יז ,ןערידוטש
 -וופ סדרַאלעבַא ,עלַא ןופ טייקמַאזקרעטפווא

 ףַאװק ַא ןערָאװעג רהיא זיא ןעדייר עגירע

 ףיוא גידנעקוק ,רע ןוא ,גנורעטסייגעב ןופ

 לָאמא סָאװ ןערָאװעג ןוא טייהנהעש רהיא

 טואונג

 זיָאלעה טיט דרַאלעבַא ןופ טנעטונאמ

 טָאה סע  .ךַארּפש ןייז ןיא רעגירעייפ םלַא

 "עב ַא ןעפַאש וצ טרעיודעג גנַאל טינ םורַאד

 .ןעטנעמעלע ייווצ עזעיד ןעשיווצ טפַאשטנַאק

 -עב סדרַאלעבַא גידנעהעז סוקינַאנַאק רעד

 "וצנעיורפ ַא זַא עעדיא רעד רַאפ גנורעטסייג

 ךיולג טָאה עיגָאלָאעט ןערידוטש לָאז רעמ

 ןוא ,ןענרעל ֹוצ רהיא ןעטָאבעגנָא דרַאלעבַא |

 רהיא לָאז רע זַא טגָאזעגנָא ךיולגוצ םהיא

 | .ןערינילפיצסיד

 -העל זַא עדָאמ יד ןעזעוועג זיא טלָאמעד
 רַאפ רעליש ערעייז ןעסיימש ןעגעלפ רעד

 -סיד ןעסייהעג טָאה סָאד .טייקגיניילק עדעי ַא

 ערעייז ןופ ןעבַאה ןירעליש יד .ןילּפיצ

 -עג רהעמ ַארטסקע ןופרעד רערהעל עכילנעמ
 רערהעל רעגנוי רעגירעייפ רעד ןוא ,ןעטיל
 ןיב טרינילּפיצסיד גנַאל יוזַא זיָאלעה טָאה

 -סיוא .ןערָאװעג רעגנעווש םהיא ןופ זיא יז

 רהיא רע טרהיפ לַאדנַאקס ןעועיד ןעדיימוצ

 "טנע טרעוו יז ואוו רעטסעווש ןייז וצ קעוװוַא

 ךניק ןייז ןעזָאל וצ טינ ,ןהוז ַא טימ ןעדנוב
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 998 קסולעבָא --- ןעטילעבַא

 ֿבַאונַאי ןעריובעג (טסירק) ,רעלהַאמ רעש טרעבלופ ,דוסב רהיא רע הטַארייה רזממ ַא |

 ,גידנעכוו רהיא ןערָאװעג עגושמ רועיש זיא

 ָאד סָאװ טסואוורעד ךיז טָאה רע רָאנ יוװ ןוא

 ַא ןופ טיילגעב ןיא רע זיא ,טריסַאּפ טָאה

 ןייז ןיא דרַאלעבַא ןעלַאפעב םירבה רַאָאּב

 -נעמ ןייז ןעטינשעגבָא ץנַאג םהיא ןוא טעב

 -רעביא םהיא ,קעװַא ןענייז ייז .דילג סעכיל

 .טעב ןייז ןיא ןעגיטכעמנוא ןַא גידנעזָאל

 רעטסיולק ַא ןיא טרהיפעגבָא רעטעֿפש טרעוו
  ןָאק רע .טייצ ַא רַאפ ןעבילבעג ויא רע ואיו

 -וטש טינ עכילטסייג עגיטרַאד יד טימ רעבָא

 / -ָאלרעפ רעטסיולק םעד ראפרעד זומ ןוא ןעמ

 -סיולק ַא ,יא רעביא רע טקיש ויָאלעה .ןעז

 רעד ראפ רעדיוו ךיז טעמדיוו ןיילא רע ,רעט

 ,גנורעטיברעפ רהעמ טיט ,ענהיב עשירָאטַארָא

 -רעפ טינ רע טָאה גנולעטש עשיפָאזָאליפ ןייז

 רעד ןיא רָאסעּפָארּפ ןערָאוועג זיא רע ,ןעריול

 םעד טנרעלעג טָאה רע ואוו ?םַאד ערטָאנ"

 .רעטייוצ רעד ןיטסעלעצ טסבַאּפ ןעגיטפניק

 -עג טָאה רע סָאװו ץנעדנַאּפסערָאק ענייז

 טרעהעג טדיוט ןייז זיב ויַאלעה טימ טרהיפ

 ןיא טכילטנעפערעפ זיא ןוא ,עיזעַאּפ רעד וצ

 -וקנוירַא טינ ָאד ןענַאק ויז ,ןעכַארּפש עלעיפ

 ס'דרַאלעבַא זא ןעגעיפוצ וצ זיולב זיא ָאד .ןעמ

 -ַאמעטַאמ ,קיגָאל ןיא ךיילג ןעזעוועג זיא חכ

 .קיטַאמַארג ןוא קירטקעלע ,קיזומ ,קיט

 -ווו ןופ עלעיפ .ןעבעירשעג לעיפ טָאה רע

 םוצ ןערָאװעג טמַאדרעפ ןענייז ןעטפירש עני

 שינייטַאל ןיא זיא קרעוו סעטסעב ןייז .רעיופ

 סעכלעוו
 -יגָאלָאעט ןופ לַאװק ַא סלַא טניוה ךָאנ טעדליב

 רעזירַאּפ ןיא זיא 1808 ןיא .טפַאשנעסיוװ עש

 יד רעלעמקנעד עשיויוצנַארפ .ראפ םואעזומ

 -עה ןייז ןופ יד ןוא רעּפרעק ןייז ןופ ׁשַא

 םעד ףיוא ,ןוא ןערָאוװעג טלעטשעגקעווַא זיָאל

 עג טלעטשעגפיוא זיא ?עשַאלרעפ" ףָאהכריק =

 .טנעמונָאמ רעגיביוא רעד ןערָאװ

 10410601641004 4 חי 601091812

 -יזיוצנַארּפ רעסיורג ,לָאשופיד לעּבַא

 -וןצנַארפ יד .1801 .טּפעס .טשעג ןוא 8

 "ער ענייז טימ ןעגנַאהעב זיא עזרעב עשיז

 יזוורּפ ענייז ןעשיווצ .רעדליב עגיטרַא-ףעיל

 ס'ףסוי טשנעב בקעי" ויא רעדליב עטניורקעג

 * רעדניק

 -קעס עזעיגילער ךילטסירק ַא ,ןעטילעבַא
  -עיד טימ ךיז ןעפור עכלעוו ַאקירפַא ןיא עט

 -טביוה רעיוז ,"לעבַא = לבה" ךָאנ ,ןעמָאנ ןעז

 ווו זָאלרעדניק ןעברעטש וצ זיא קיצנירּפ

 וד טינ רעבָא טַארייה יד ןעביולרע ייז .לבה

 .וורפ ןוא ןַאמ ןעשיווצ גנוהיצעב עכילשיולפ

 ןעבעל םייב ןעטלַאהרע וצ עטקעס יד ידכב

 סָאוו רעדניק עדמערפ ןעריטּפָאדַא וצ ייז ןעכוז

 -נַא וצ ןערעהעג ןוא ןרעטלע ענייק ןעבָאה

 רעדניק יד .ןעטקעס רעדָא ןענָאיגילער ערעד

 העז) .ןעטילעבַא סלַא ןעגיוצרע ןערעוו

 ךיז טביוה עטכישעג רעיוז .(?ץנעניטסבַא"

 ,אקירּפַא ןיא טרעדנוהרהאי ןעטרעיפ ןיא ןָא
 -וטסיוקע ייז זַא ןעגָאז רעקירָאטסיה עגינייא

 ןוא ,ָאי זַא ןעגָאז ערעדנַא ,רהעמ טינ ןער

 סרעקיוש עגיטצעי יד זַא ןעטּפיוהעב עגינייא

 ןופ םישרוי 'ד ןענייז ַאקירעמַא דרָאנ ןיא

 | .עטקעס עזעיד

 -םיגע ןיוא ("ןכמ" .ֿפיגע) ,קסילעבָא
 טרעדנימרעפ עכלעוו לייז עגיקע-רעיפ עשיט

 ךיז טגידנע ןוא ,ףיורא טיירב רעד ןיא ךיו
 .ץיּפש םעניילק ןעגיטנַאק-רעיפ ַא טימ ןעביוא

 -יודעב ןוא ןעשיכירג ןופ טמוק ןעמָאנ רעד
 -עלפ רעטּפיגע יד ."ץיפש-רעניילק" :דעט

 םייב ,עזייווירָאָאּפ ,ןעלעטשפיוא עועיד ןעג

 -ונָאמ סלַא ןעלממעט ערעייז ןופ גנַאגנויא

 .ןעניגינעק ןוא עגינעק ערעייז ראפ ןעטנעמ

 עשיפילגָאריה טימ ןעקעדעב עועיד ןעגעלפ

 ןעמעוו ןָא ,ןעלהעצרעד עכלעוו ןעכויצטפירש
 רעד .ועטיידעב ויז סָאװ ןוא ןרעניארע ייז

 -עב זנוא זיא רעכלעוו קסילעבָא רעטסעטלע

 טלַאה רע .הירַאטַאמ ןיא ךיז טניפעג ,טנַאק
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 רעטסכעה רעד ןוא ,ךיוה רעטעמ 90 רעביא

 -הַאק ןיא טהעטש רע ,ךיוה רעטעמ 98 טלַאח

 -ונעק רעד ןופ ןעקנעדנַא םוצ זיא רעד .קַאנ

 וד ."'ןומָאתמנח" רעדָא "ןומַאטמענעה" ןיג

 ןערָאװעג טלעטשעג ןענווז ווז ןופ עטסרהעמ

 יד .עיטסַאניד רעט10 ןוא רעט18 רעד ןיא

 ךָאנ ןעּפעלש עזעיד ןעגעלפ רעזייק עשימיור
 רעביא געיו ןייז ךָאנ טָאה סוטסוגוַא .םיור

 -ָאפילעה ןופ ייווצ טרהיפעגרעבירַא ,ןעטּפיגע

 -רוצ ןוא טלעטשעגקעווַא רע טָאה םענייא .סיל

 .טסַאלַאּפ ןיוז ןיא ןעטייוצ םעד ןוא סוק
 עכלעוו ןופ ןעקסילעבָא 19 טצעי טָאה םיור

 ,טפורש עשיפילגָאריה טימ טקעדעב ןענייז 9

 טימרעד טכַאמעג עדנַאש וצ ןענויז ויז ןופ 4
 -עגפיורַא ץיירק םעד ייז ףיוא טָאה ןעמ סָאװ

 סָאװ רענויא ןַארַאפ זיא ייז ןעשיווצ .טצעז

 -עק ןעגעוו טדער ןוא ךיוה רעטעמ 47 טלַאה

 ןיא רעכלעוו ,ןעטירד םעד "שעסַאמטוהט" גונ

 לעפמעטנענוז ןופ גנַאגנייא םיוב ןענַאטשעג

 ,ךיוה רעטעמ 98 ןופ רענייא .ןעבעהט ןיא

 רעזעיד .ןעטייווצ םעד ססמר וצ גידנערעהעג

 וצ ןערָאװעג טקנעשעג ולַא דעמעהעמ ןופ זוא

 טניפעג "דורמנ" ןופ רענייא .ןעויוצנַארּפ יד
 טנַאקעב ,רענייא .םועזומ ןעשיטירב ןיא ךיז

 -ַאנ ס'ַארטַאּפָאעל" ןעמָאנ םעד רעטנוא

 -קנעבמע ַאירָאטקיוװ םעד ףיוא טהעטש "לעד

 ןופ רבח ַא ,רעטייווצ ַא .ןָאדנָאל ןוא טנעמ-

 -לַארטנעצ רעקרָאיונ ןיא ךיז טניפעג ןעזעיד

 ןעקסילעבָא יד ןופ עטכישעג יד --- .קרַאּב
 -ָאילעה טדָאטש יד .טנַאסערעטניא רהעז זיא
 לָאמַא זיא --- "ןוא" עשילביב סָאד --- סילָאפ

 ערדַאה ןערָאװעג ןעפורעג רעטפיגע יוד ןופ

 -בעה ןיא "סרהה ריע" רעדָא ,שמשה תוב =-

 ויוה סָאד -"ַאהןעב-ןעב" :רעטעּפש .שיער

 םעד ןופ לעּפמעט םעד םורַא .ןעקסילעבָא ןופ

 .ןעקסילעבָא 6 ןענַאטשעג ןענויז טָאגינענוז

 ןעבילבעג רענייא זיולב זיא עלַא יד ןופ

 ס'ַארטַאּפָאעלק" ןעסייה עכלעוו יד .ןהעטש

 -רעד ןעמָאנ ס'ַארטַאּפָאעלק רָאנ ןעבָאה ?לעדַאנ

 ןעמיורבַארַא ןעפייהעג ויז טָאה יז סָאװ רַאפ

 "עלק ןופ לעדַאנ עשילגנע יד .טרָא רעייז ןופ

 -נוא רעדנעלגנע יד ןופ סגנַאפנָא זיא ַארטַאּפָא

 טָאה ווידעהק רעד סלא .ןערָאוװעג טצעשרעט

 -גנע ךיז טָאה ןעקנַאשעגקעװַא דנַאלגנע וצ יז

 טהערפעג גינעוו יוזַא הנתמ רעזעיד טימ דנַאל
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 ידי = אי . -

 עב עי
 )לאמפ . 367 + ,- אקט

 לעּפמעטינענוז עשיטּפיגע

 -קעלַא ןיא ןעגיל ןעזַאלעג רהיא טָאה וז סָאד

 לייוו ראפרעד זיולב רהָאי 10 ראפ ַאירדנַאס

 טפרַאדעג טָאה ןופרעד ןערהיפרעבירַא רעד

 1877 ןיא טשרע .טנופ 80,000 ךרעב ןעטסַאק

 ןָאסליװ סומזַארע רעס רעדנעלגנע ןייא טָאה

 "רעבירַא ןוא טקַאּפעגניוא ,דלעג וד טפַאשעג

 ןעבָאה געוו םעד ףיוא .ןָאדנָאל ךָאנ טכַארבעג

 רעד ןיא טגידנעעב ןעבעל רעייז ןענהָאזרעּפ 8

 ןעועיד ןופ טכיוועג יד .ייקסיביווָאיויב

 .ןָאט 180 ןייז וצ טנעכערעג זיא קסילעבָא

 "סיוא סָאד טיג עיצַארטסוליא עטשרע יד

 ןופ טנָארפ ןיא ןעקסילעבָא רָאָאּפ ַא ןופ ןהעז

 ןהעוסיוא סָאד ,עטייווצ יד .לעּפמעט-נענוז ַא

 ןייא ןופ גנוצעזרעביא ןַא םימ טפירש רעד ןופ

 ווו .טפירש רעד ןופ ליטפ םעד ןעבעג וצ טייז

 טפירש יד ךיז טניפעג :ןעקרעמ וצ זיא סע

 .טייז עדעי ףיוא תורוש יירד ןיא טלייטעג

 "עיד .רעטנורַא ןעביוא ןופ ךיז טועל עדעו

 ןָאדנָאל ןיא ןעניפעג וצ זיא קסילעבָא רעז

 ןעפורעג טרעוו רע ,טנעמקנעבסע םעד ףיוא

 ןעבעירשעב זוא רע ,"לעדַאנ ס'ַארטַאּפָאעלק"
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 ַא ןוא יירד ףיוא טפירשד-נעפילגָאריה ןיא

 רעד ןופ ויא גנוצעזרעביא יד ,ןעטייז בלַאה

 .סטכער ףיוא טייז עטשרע
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 -- :סטכער עלויצ עטשרע

 ןוא ןרעבָא םעד רעביא טָאג (ןנוז) סורָאה

 (ריבַא) רעגיטכעמ ,דנַאל (ןופ ?ייט) ןרעטנוא

 .ןופצ ןופ ךלמ ,עבעהט ןיא רעטניורקעג ;סקָא

 הבצמ ןייז טכַאמעג טָאה ,רפח ןכר ,םורד

 טכַאמעג םהיא טָאה ,וכמירה רעטָאפ ןייז ראפ

 טקעדעב ןעציּפש יד ,ןעקסילעבַא עסיורג ייװצ

 גיסיירד םייב לָאמ ןעטטרע םוצ ,דלָאנ טימ

 יַאבעג טָאה סע יװ יוזא טײצרהַאי ןענירהעי

 רעד סעמטָאהט ,ןנוז יד ןופ ןהוז רעד ןעט

 "עג סָאד טָאה םירוציה ?כ2 רֹוצ רעד ,רעטפ

 גיביא םעד וכמירה וצ עבעיל סיוא טכַאמ

 .ןעגידנעבעל

 -- :עלויצ עטייווצ

 ,דנַאל ןרעטנוא ןוא ןרעבָא ןופ ,סורָאה רעד

 רעטבעילעב ןנוז רעד ןופ ,סקָא רעגיטכעמ =

 "ער ,םירצמ ןרעטנוא ןוא ןרעבָא ןופ ךלמ

 ,ןנוז רעד ןופ גנומיטשוצ רעד טימ המירשא

 ןופ ןהוז ,ןנת:עטפ יװ ,בוט"םוי ןופ טָאג

 ַא .,ןמא ןופ טבעילעב ,ססמער ,ןנוז רעד

 ײזַא) ונ ןופ ןהוז רעד יװ ,סקָא רעקרַאטש

 טָאג רעד .ןהעטשייב ןעק רענייק זעמעוו (סיר

 טמיטשענוצ ,המ-רשאישער .רעדנעל ייווצ ןופ

 רעטבעילעב רעטפ רעד ססמער ,ןנוז רעד ןוֿפ

 .ןנוז יד יװ ןעבעל ןופ רעבעג ,ןמא ןופ

 -- :עלויצ עטירד

 ,דנַאפ ןרעטנוא ןוא ןרעבָא ןופ סורָאה

 ןופצ ןופ ךלמ ,םת ןופ ןהוז ,סקָא רעקרַאטש

 ױש (רזנ) םעדַאיד םעד ןופ ךלמ ,םורד ןוא

 "לעפ עדמערפ ןופ רעפָארטש ,םירצמ ןופ רעצ

 ,רעטפ רעד ססמער ,ןנוז רעד ןופ ןהוז ,רעק

 םעד טּפעלש רעכלעװ ,ןמא ןופ רעטבעילעב

 ןופצ יד ,םי ןַאענַארעטידעמ םוצ םורד ןופ םי

 רעדנעל ייוצ יד ןופ טָאג ,לעמיה םוצ טיײז

 ססמער ,ןנוז רעד ןופ טניטעטשעב זומ-רשאיער

 . ,ןגוז יד יװ ןעכעל ןופ רעבעג ,רעט9 רעד

 ץנַאלּפ א ,2ט61נמספסעטצ םושָאמלעבא

 .סקיוועג ןעװלַאמ יד ןופ עילימַאפ רעד ןיא

 טרעיצעגמורַא זיא .ךלעק ןעגיטלַאּפש 8 ַא טָאה

 .ךלעק ןעדעי ַא וצ 10 זיב 8 ןופ רעטעלב טימ
 .36ת0128 יד .לַאדימַאריּפ זיא לעסּפַאק סָאד

 ןעשירעהטע ךיוא טלַאהטנע 8ט01ז856מט8
 לעטימ סלַא טכיורבעג טרעוו רעכלעוו ליוא

 .סיב-נעגנַאלש ןעגעג רעדָא ,ןעפמַארק ןעגעג



 34 דערפ ללבַא 2 ןַאסלעבַא 38

 .עפַאק טימ םהיא ןעמ טשימ טנעירָא ןיא

 -וצנירּפ ןוא רעניבַאר .י .רד ןָאסלעבַא

 ,וסטרַאּפ ןיא שזדעלָאק ַאירַא םעד ןופ לַאּפ

 רעיטרעמ ןוא 1873 ןוא ןעריובעג .דנַאלגנע

 -אק שיאושזד ןיא טרידוטש ןוא ,ליוודיט

 ןַאדנָאל שזדעל

 -עט ןיא לעיצעּפס ,רעביורש רעדנעקנעד-פעיט
 קרעװ עשילגנע עגינווא טסַאפרעפ .עיגָאלָא

 ןיא קרעוו סעטשרע ןייז .הטרעוו ןעסיורג ןופ

 218110021068 0מ 966188 0660 ןעועוועג

 טייקגיטכיוו ערעסערג לעיפ ןופ סעטייווצ ַא

 ן'מ6 11/0/02מ6266 04 6000 נ1ת 186 :;ויא

 גנוניישרע יד זיב טיי = 1,164?

 עשיגָאלָאעט עשילגנע יד טָאה ךוב ןעזעיד ןופ

 טָאה םוטנעדוי סָאד זַא ט בו עג טינ טלעוו

 -ונָאלַאעט א טקנוּפדנַאטש ןעשי'דומלת א ןופ

 -שטייד ןיא סָאוו םעדצָארט .טפַאשנעסיוװ עש

 ןעזעיד ןיא עלעיפ ןעזעוועג ןענייז דנַאל

 ןערָאװעג סָאד זיא דנַאלגנע ןוא רעבָא ,גייווצ

 ףיוא ןעניוז םידוהי עשילגנע יד .סעיינ ַא

 ךיוא ןוא תוירב עניולק ץינַאג ןעכַאז עכלעזַא

 -סוימ ןייז טָאה קרעוו סעזעיד .םינלעב עּפַאנק

 עטרהעלעג רעד ןיא ץיז-טנָארפ ַא ןעבעגעג רעט

 -העפ עגינויא טָאה רע סָאו םעדצָארט ,טלעוו

 טינ ךיז ןעק קיטירק יד עכלעוו טימ ןרעל

 ירַא עלעיפ ןעבעירשעג טָאה רע .ןעכיילגסיוא

 ןעטפירשטייצ ענעדעישרעפ יד ןיא ןעלקיט

 רעניבַאר סלַא טרינָאיצקנופ ךיוא טָאה ןוא

 .ףידרַאק ןיא ןוא לָאטסירב ןיא

 .-ַאמ ןופ ץנעדנעט יד ןעגעג טבערטש רע

 -עג סָאד טכוז רעכלעוו םוטנעדֹוי םענרעד

 .(עסיוטשרעפ וצ ןָאיגילער רעד סיוא סינמייה

 תיויטרּפ תחגשה יד טלהיפ רעזעיגילער רעד"

 רעזעיד .ןערהעלקרע טינ ייז ןָאק רע רעבָא

 וצ ןעביולג םעד גונעג זיא ןיילַא ?היפעג

 סָאד טָא .עזייוועב ערעטייוו ןהָא ןערעילבַאטע

 ךילגעמ זיא סע זַא ןעגייצ ךיוא ףרַאד ןיילַא

 סָאװ ןעכַאמ וצ טָאג ןעמויהעג ןעזעיד ראפ

 .ןא רענדיור רעלָאפטנַאלַאט ַא

 ןיילַא טימרעד ןוא ךילגעמנוא זיא זנוא ראפ

 רע זַא עעדיא יד ןערילעבַאטע וצ גונעג זיא

 טגָאז -- ?.טָאג טימ גנודניברעפ ןיא טהעטט

 .רע

 רעד ןיא רַאסעפָארּפ ,סוקרַאמ סעלעבא

 ןיא 188/ ןיא .בעג .טעטיזרעווינוא רענעיוו

 ןיא 1891 ןיא .טשעג ןוא ,ןעמהעב ,ץישַארדענ

 "וורטסע רעד ןופ טריגעלעד ןעוועג זיא .ןעיוו

 -אנָאוצַאנרעטניא רעד וצ גנורעיגער רעשיכ

 -נאסקעלַא ןיא עיסימָאק רעשיראטינאס רעל

 -ַאי ץנַארפ רעוייק ןופ ןעביוהרע טרעוו .ןעירד

 -עילַאטיא ןופ טרירָאקעד ןוא לעדַא םוצ ףעז

 -רעפ טביירש .ןעדֹרָא ןא טימ גונעק ןעשינ
 וד ןיא ןעגנולדנַאהבַא עשינוצעדעמ ענעדעיש

 -טווצ-כַאפ ערעדנַא ןיא ךיוא יוװ עלעיציפָא

 ןעועוועג זיא םעטילַאיצעּפס ןיוז .ןעטפירש

 .עיגַאלַאטַאּפ

 -עב יד ןופ רענויא .דערפ רעס לעבַא

 ןיא טייצ ןיוז ןופ רעקימעכ עטסדנעטייד

 -ָאלּמיד ,1897 ןָאדנָאל ןיא .בעג  .דנַאלגנע

 -טיוק ןיא עימעכ רעד רָאטקָאד סלַא טרימ

 ענייז טשַארעביא ,דרָאפסקַא ןיא ןוא שזדירב

 -נוקרעמעב עשיטירק ענייז טימ ןעדַארעמַאק

 םהיא ןענייז סָאװ ןעגַארפ עשימעכ רעביא ןעג

 רעד ןיא טנעדיזערּפ דלַאב טרעוו .ןעמוקעגרַאפ

 -בָאנ דלַאב ,טפַאשנעסיוו רעד יטווסָאס לַאיָאר

 -ןָאושימַָאק לַאיָאר ווָא" טנעדיזערּפ ךיוא םעד

 ענעדעישרעפ ןיא דעילגטימ ןוא ?םניימיוװַא

 רע -- .ןעימעדַאקַא עטרהעלעג עשידנעלסיוא

 -נָא וצ עדָאטעמ רעד ןופ רעדניפרע רעד זוא

 ,ןעקנופ עשירטקעלע ךרוד טימַאניד ןעדנוצ

 -ארגעלעט ןיא ןעגנורעסעבסיוא עלעיפ טכַאמ

 -רעפ .ןעקעווצ סגעירק רַאפ םעטסיס ןעשיפ

 "בָא ןערינעשזנוא וד ןיא סעלעיפ טרעסעב

 ,ןוא ןָאיצַאקירבַאפ-נעפַאװ יד ןופ גנולייט

 "וט םעד גינעק ןעשילגנע ןופ רַאפרעד טגירק

 -ַאנ ענווז רַאפ גנונעקרענַא סלַא ,"רעס" לע

 .ןעגנוטסוול עלַאנָאיצ
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 תיב ןופ רבחמ ,יולה המלש 'ר לעּבַא

 זלעט .טשעג ןוא 1827 טדַאטשיינ .בעג ,המלש

 רעזלעט ןיא רערהעל ןעזעוועג זייא .0

 .גָאגַאדעּפ רעטוג סלַא טמהירעג ,הבישו

 רהיא ןעמוקעב הבישי יד טָאה טייצ ןייז רעט

 רע טגייצ רפס ןעטנַאמרעדנעביוא ןיא .םהיר

 טלעדנַאה ,ןעעדיא ענרעדָאמ וצ תונלבס ַא

 -ןרפסירוי עשיטסידומלת טימ לָאפטנַאלַאט

 -ולפ ןיא ליטס רעשיערבעה-יונ ןייז .ץנעד

 .םרָאפ ןערעלוּפָאּפַא ןיא ןעבעירשעג .גיס

 -ַאֹפ רעביא סעשימעלָאּפ ןעבעירשעג ךיוא טָאה
 רעבלעזרעד טימ טינ רעבָא ,עימַאנָאקע עשיטיל

 .עטשרע סָאד יוװ סינטנעק-ךַאפ

 רעד ןעוו טיוצ יד (דנעוָא טינ) דנעבָא

 וד :"גנורעמעד-דנעבָא" .רעטנוא טהעג גָאט

 דנעגעג וד .טכַאנ ןוא גָאט ןעשיווצ טיוצ

 :טסיוה רעטנוא טהעג ןנוז יד ואוו לעמיה ןופ

 עדעי ןופ גנַאגרעטנוא רעד ."?עמיהד-דנעבָא"

 טנעכווצעב שיטעַאּפ טרעוו ךַאז עמהענעגנַא

 -סנעבעל" רעגייטשַא .דנעבָא טרָאװ םעד טימ

 -- .ןעבעל ןופ גנַאגרעטנוא רעד = ?דנעבָא
 -ומ ,"טנַאבַא" שטיויד:-ךָאה-טלַא : שיגָאלַאמיטע

 שוסקַאז - טלַא ,"טנובַא"7 שטייד - ךָאה - לעט

 שילגנע ,'ןעפיא" שיסקַאזדָאלגנַא .,"דנַאבַא"
 ;גיטרעפידנע ,קעװַא == בָא --- ?גנינוויא"

 :וויטַארוגיפ םורַאד .ןעגידנע-בָא ,רעגייטשַא

 ;גָאט ןופ עדנע יד == דנעבָא

 'ד ןעוו טיוצ יד ,גנורעמעד-דנעבַא

 דרע יד ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא ןווש זיא ןנוז

 טסייה שולגנע ןיא .טעטכיילעב ךַאווש ךָאנ זיא

 ."גנורעמעד" העז (1:962108 ?6001804 סָאד

 (?8תט90 ר06014) רעלנעז - דנעבַא

 ןיא עטסערג יד ןופ זיומ-רעדעלפ טרָאס ַא

 ענייז ,סיורג רעטעמיטנעס 11 ווא .ַאּפָארוע

 ןיוא ןופ ןעטלַאה לעגעילפ עטיורּפשעגסיוא

 ןופ זיא .רעטעמיטנעפ 87 ןעטייווצ םוצ דנע

 אונ" 

 ןיא ךיז טניפעג ,רעילַאק עניורב ךילטיוד ַא

 טהילפרעפ ,דנַאלשטייד-דרָאנ ןיא  ,דנַאלגנע

 סָאד טבעיל יז .ןעיזַא-דרָאנ ךָאנ טפָא רהעז

 גָאט ווב .גרעב יד סלַא רהעמ דנַאל עכַאלפ

 ,רעמייב עליוה ןֹיא ןעטסבעילמַא יז טפָאלש
 "-עבנוא עטלא ןיא ןוא ,ןעמרוהטדנעכריק ןיא

 יז ןעמ טָאה יַאנָאד םיוב .תוברוח עטניואוו
 ייז ןעמ טהעז רעטניוו .עדנעזיוט ןיא ןהעזעג

 .רעמוז ןעטימנוא לעיפ רהעז רעבָא ,ןעטלעז

 ןעפָאלשעגנווא רעטניוו ןיא טרעוװו יז ןעוו

 .רהָאי-הירפ סלַא ףיוא רעהירפ םינ יז טהעטש

 ןוא גנוטַאג ערעדנַא טימ ךיוא ךיז טרַאָאּפ

 זוא יז .טַאנַאמ-גנילהירפ ןיא ךיז טםרחעמרעפ

 ןופ ןירעהילפ עטסכעה ןוא עטסגיטפערק יד

 ףירגנָא םעד ןעגעג טפמעק .זוימ-רעדעלפ עלַא

 ליוק וד ןעדיימוצסיוא ןוא ,רעלדַא ןַא ןופ

 .גַאז-גוז יז טהילפ ,רעסעיש ַא ןופ

 וצ ץאזנעגעג (06610624) דנַאל-דנעבַא
 -טסעוו יד ראפ ןעמָאנ(0110049) דנַאלנעגרָאמ

 דנעסולשנווא ,אּפָארוע ןופ טפלעה עכיל

 ןעילַאטיא ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע ,דנַאלשטייד

 רעד ןיא .לעזנוא-בלַאה עשיענאריּפ יד ןוא
 טפַאשרעה-טלעוו רעשימיור רעד ןופ טיוצ

 טלייטעג רעדנעל יד סויזָאדָאעהט רעזייק טָאה

 סלַא םיור גידנעטכַארטעב .ןעלייט ויווצ ןיא

 יד רע טָאה דרע רעד ןופ טקנופיעטימ םעד

 ַא גנַאגרעטנוא-ןנוז ויב ןעגיל סָאװ רעדנעל

 םעד םימ .דנַאלנעגרָאמ-דנעבַא ןעבעגעג ןעמַָאנ

 ןערָאװעג ןענַאטשרעּפ זיא דנַאל-דנעבַא טרָאוװ

 םעד טימ ןוא ,ךייר עשימיור-טסעוו סָאד

 .ךייר עשימיור-טסָא סָאד דנַאל-נעגרָאמ טרָאװ

 ןעטשרע םוצ ךיז טָאה םוטנעטסירק סָאד סלַא

 -עג דנַאל-דנעבַא סָאד זיא ןעטלָאּפשעג לָאמ

 -העוו ,םזיצילָאהטַאק-שימיור םייב ןעבעילב

 -ורג ןערָאװעג זיא דנַאל-נעגרָאמ סָאד דנער

 (.ײדנַאלנעגרָאמ" העז) .שילָאהטַאק-שוב

 ירעטעמש טרָאס ַא ,גיואנעוַאפ-דנעבַא



 רשעי רע

 -ולפרעטניה .ברַאפ עיורג-ךילטיור ןופ גנול
 ךיז ןעניפעג סע עכלעוו ןיא טיור-נעזָאר לעג

 80 ןופ סיורג .ןעקעלפ-נעגיוא עיולב עסיורג
 ץנַאג ןיא ךיז טניפעג .רעטעמילימ 88 זיב
 לעיפ טסוגיוא ןוא ולוי טַאנָאמ ןיא ,ַאּפָארוע

 דניק ןוא רעטומ

 "וד טרעטעלבטנע ןוא רעמייבילעּפע יד ףיוא

 -נוד ןעריובעג ןערעוו רעדניק ערחיא .עבלעז

 -דעש םעד וצ טרעהעג .טַאמ ןוא ןיורב-לעק

 ענעבעגעג סָאד .ןעטקעזניא סָאלק ןעביל

 סָאד ,דניק ןוא רעטופ :רָאפ טלעטש דליב

 .(טרָאד העז) .עפיור ןעפורעג טרעוו דניק

 -עמש ןופ גנוטַאג ַא ,רעטלַאפ-דנעבַא

 -רָאק ,לעגילפ עגנַאל עלָאמש טָאה .עגנילרעט

 -עסקַאװעב רָאָאה טימ קיד ַא ,רעלחיפ עגיב

 ךילדעש לעיפ טינ ,ןהעש רהעז ,בייל םענ

 טפור "ךורע" ןייז ןיא וַאדנַאל .עסקיוועג ראפ

 טרעוו םוטריא רעזעיד ."םימרכ תרוּפצ" רהיא

 -ויה" העז) .ןעטירטשעב ןָאסניוװעל .רד ןופ

 | (."ןעקערש

 ,קלַאפ-דנעבַא

 51 זיא ."'ןעקלַאפ" עפורג רעד ןופ לעגיופ ַא

 14 קע רעד ,טיירב 78 ,גנַאל רעטעמיטנעס

 קעדרעטנוא ,ךיוברעטנוא- רעד ; רעטעמיטנעס

 -נוא וד ,טיור-לעקנוד ןענייז ןרעדעפסופ ןוא

 (18160 1680סז?1נמוג8)

 -נוא לעבַאנש רעד ,יולברעפיש ןענייז עגיר

 טָאה הבקנ יד .ךיליולב טנָארפ ןיא ,לעג ןעט

 יי שיט אעיטעאשייר קייט שיש" שיט שיט שי ועיט שיט שיפשייטוקיו קיש שיט עיי יט עייט עיני ,* יי יי שיש עי עי עי שי עי שי עי עשיה עיי-עייט שיש יא עי שייפ שיט עיר עי עיר קייט שיט שי עי קייט שי

 .ןעקַאנ ןוא ּפָאק םעד םורַא ברַאפ-טסָאר-לעה ַא

 .ןירג-יולב זיא רעּפרעקרעביוא רעגירביא רע

 -ַאה ן'פיוא טקנוּפ רעד ,טקנוּפ-דנעבַא

 -סלעמיה ןופ טייז-טסעוו רעד ןיא ,טנָאזור

 "וקע ןיא טהעטש ןנוז יד יוװ יוזַא .רָאטַאוקע

 טכַאנ ןוא גָאט ןעוו טייצ רעד ןיא ,רָאטַא

 -עיד ןיא רעטנוא יז טהעג יווַא ,ךיילג ןענייז

 "סייה םורָאד .טקנוּפ-טסעוװו םעד ןוא טייצ עז

 .טקנוּפ-דנעבא טקנוּפ רעזעיד

 עכלעוו לעגוופ עכלעזַא ,לעגייפ-דנעבָא

 ןעשיווצ טייצ רעד ןיא זיולב םורַא ןעהילפ

 וד .גנַאגפיוא ןנוז זיב גנאגרעטנוא-ןנוז

 .עגנילרעטעמש ןעניוז ווז ןופ עטסרהעמ

 (י טקסט 0 ,רערעטַאלפ-דנעבַא

 עקיד עטעדנורעגבָא טָאה .זיומרעדעלפ טרָאס ַא

 -קוד עגנַאל .םרָאפ רעכילגנעל ןופ ןערעיוא

 סָאד .ןעּצַאל-נרָאּפש טימ לעגעילפ עגיטיוה
 -ווצ 84 זיב 89 ןופ טהעטשעב גווצעג-סערפ

  רענויצ-דיינש-סָאלשעג 0 עדעי רעטנוא .רענ

 | .עסיורג 2 רע טָאה

 "רע עכלעוו רעילָאק יד ,טיור-דנעכבָא

 העז) .גנורעמעד-דנעבא ייב לעמיה ןיא טנייש
 .(טרָאד

 ןעצעזוצטרָאפ ןעלהוש ,ןעלהוש-דנעבַא

 וד טזָאלרעפ ןעמ יוו םעדכָאנ םוידוטש םעד

 ראפ רעדָא ,ןעלהוש רַאטנעמעלע עכולנהעוועג

 להוש ןייק דנעגוי רעד ןיא ןעבָאה עכלעוו יד

 רעדנעל יד ןיא ןענַאטשטנע טשרעוצ .טכוזעב

 -צעזעג א ןערָאװעג זיא םוידוטש רעד ואוו

 / ןעבעג וצ ,קעווצ םעד טימ ,גנורעדָאפ עכיל

 -רעּפ עכלעזא ,ןערידוטש וצ טייהנעגעלעג א

 טוומעג טומרַא בעילוצ ןעבָאה סָאװ ,ןענהַָאז

 -ווברא וצ ידכב להוש עטשרע יד ןעזָאלרעּפ

 .הסנרּפ ףיוא ןעט

 ןעלהושידנעבַא יוד ןופ קעווצ רעטייווצ ַא

  רעדָא חכָאלמ ַא רעגריב םעד ןענרעל וצ ,זיא



 - גרעבסנעבַא --- ןרעטש-דנעבַא

 ןייז ןעניוועג ןענַאק לָאז רע ,עיסעּפָארּפ ַא

 טייקגידנעטשיטסבלעז

 עמ יד ןענייז םורַאד

 -עגסיוא שינכעט ןוא לעירטסודניא ןעלהוש

 .טפַאשלעזע יג רעד ןיא

 -דנעבא עזעיד ןופ עטפרה

 -ץוטרָאפ רעד ראפ ךיוא ןענויז ויז .טעטַאטש

 ןעמ ןוא םוידוטש עלענַאיסעפָארּפ ןופ גנוצ

 וצ ןעמוקוצ ייז ךרוד ךיוא ןָאק

 ןערעוו וצ טריאודַארג ןעטעטיזרעווינוא ענעד

 .םינ סע ויא רערעייז קעווצ טביוה רעד ,ךָאד

 -לַאהעגסיוא ןערעוו ויז ןופ עלַא טעמב
 ףליהייב טימ עסַאק-סטדָאטש רעד ןופ ןעט

 טנעצָארּפ רעניילק ַא .עסַאק-סטַאַאטש רעד ןופ

 טַאװירּפ ןופ ןעטלַאהעגסווא ט טרעוו ייז ןופ

 ךיז טלעדנַאה סע ןעװ לעיצעּפס .עגערטייב

 וד יווװ רעגייטשַא וטש עשידוי ראפ

 יד ,קרָאוונ ןיא * סנעוילַא לַאנָאישייקודע"

 -ורפ" רעדָא זירַאּפ ןיא ?טילעַארזיא סנַאילַא"

 .ןָאדנָאל ןיא "?הוקס

 .ןע = נעד

 רוטיטקע יד טמהענרַאפ | קרָאיונ ןיא

 טנַעמטרַאּפעד סַאנ ָאישייקודע סעד ןופ ָארויב

 עזעיד .טכיזניה רעזעיד ןיא קלה עסיורג א

 1988 ןיא ןערָאוװעג טעדנירגעג זיא גנולייטבַא

 זיב טלעקיווטנע טלָאמעד טייז ךיז טָאה ןוא

 טצעי טגיטפעשעב ֹוז זא טייוו יֹוזא טנייה

 -לַאה עכלעוו (ןעטנַארעּפער) סרערופיטקעל 0

 2000 רעביא ךילרהעי סרושטקעל 8000 ןע

 עזעיד ןופ תואציה יד .ַאמעהט ענעדעישרעפ

 ךילרהעי 9100.000 ןופ ךרעב זיא גנולייטבָא

 רעביא ףיוא טצַאשעג ןערעוו רערעהוצ יד ןוא

 ךיוא ןענייז קירוצ גנַאל טינ זיב .ןַאילימ א

 "וידוי רעד ןיא ןערָאװעג ןעבעגעג סרושיטקעל

 -עג ןענופעג זיא סע טיוו רָאנ ךַארּפש עש

 ןענייז סרערושטקעל עשידִוי יד זא ןערָאװ
 טָאה ןעטסולאיצָאס לייטנעטסערג םוצ ןעזעוועג

 .טפַאשעגבָא טרָאד ןופ ךַארּפש עשידוי יד ןעמ

 טימ סלהוקס 8,000 עכלעזַא טָאה דנַאלגנע

 -שטייד ;ןעטנעדוטש 470,000 ןופ ךרע ןַא

 .ןעטנעדוטש 180,000 דנַאל

 -עישרעפ יד

 הטיּפ טשרע

 / =ויצעב ןעמָאנ רעזעיד ,ןרעטש-דנעבכָא

 / טענַאלּפ םעד (עימַאנָארטסַא רעד טא טנעב

 גנַאגרעטנוא-נענוז ךָאנ זיא רע ןעוו "סונעוו"

 יו יוזַא -- .רַאבטכיז לעמיה ןעכילטסעוו םַא

 נוז רעד םורַא סונעוו יד ןופ ףיולזיירק רעד

 רעניילק רעטעמָאליק ןָאילימ 1414 טימ זיא

 יד ןעק ,דרע יד ןיפ ףיולזיירק רעד סלַא

 ןייז רעטויו טינ דרע רעזנוא ןופ סונעו

 טייז-טסעוו יד ףיוא דַארגנעגיוב 8 לא

 .טעװ רַאפרעד .ןנוז יד ןופ טייזיטסָא יד רעדָא

 -כייל רעלעה לעיפ גנַאגרעטנוא-ןעגוז ךָאנ יז

 ןיא רעבָא ךיז יז טניפעג- יו ןעט

 טשרע יז רימ ןעהעז ,ןנוז יד ןופ טייזיטסעוו

 -פיוא-נענוז ראפ ןרעטשנעגרָאמ סלא הירפ

 ,טניימעג ןעבָאה םימכה עטלַא וד -- .גנַאג

 ווו ןרע ףשנעגרָאמ ןוא ןרעטשידנעבא רעד זַא

 ָאז סעגעגָאיד ךָאנ ייוצ ןענ

 ןוא ןייא סלַא עדייב יד סַארָאגַא

 - .טסנָאז

 ענ עדע ו שרעפ

 .טרהעלקרע ןעבָאה ןרעטש ןעבלעזמעד

 -לעפַאק רעשידוו ,ףעזָאו ,םייהנעבכא

 "עג .ףיוה ס'טלעהליוו גינעק ןופ רעטסיימ

 .סמרָאו טדָאטש רעד ןיא 1804 ןיא ןער

 -ןטרעװָא ןוא סעטקַארטנע עלעיפ טרונַפטָאק

 ט'מלעהליוו גינעק וצ טכידעג-טסעפ ןייז .ןער

 .ןעמוקעב לַאפיוב ןעסיורג טָאה םואעליבוו

 .קיזומ-טעלַאב רע טרינָאּפמָאק ןעטסעבמַא

 -ולקילג ערַאברעדנואוו ַא ,רעױטנעבַא

 -ילנהעוועגרעסיוא ןא רעדָא ,שינעהעשעג עכ

 ַא טָאה עכלעוו גנוניישרע עטעטרַאוװרענוא עכ

 .עדנע עכילקילג ַא טימ גנַאפנָא ןעבילקערש

 -ָאֹּפ" שיסור ןיא ,"רושטנעוודַא" שילגנע ןיא

 ץנאג סיוא טינ טקירד עטצעל סָאד ."עי געשזָאר

 .טרָאװ ןעשטייד ןוא ןעשילגנע ןופ עעדיא יד

 יטמיוא ןוא םולפ רעניילק ַא ,טסנעבַא

 .יַאנָאד ןיא ןיירַא טלַאֿפ ,ןרעייב

 ןעבענ ןרעייב ןיא טדָאטש א ,גרעבסנעבַא

 -ַאה רֶעכוורטסֶע יד ואוו .טסנַעבַא-סולפ םָעד
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 עי א יי עי עי 6 עי עא עי עא עמ יה שי א א א א עא א א א א א 0 יי אי עה עיה עי ,עיס עי עט שיסט; סימו
 ריס שי שי עי אוי ישי שיש יא טאש אט א טא א ר א יי עי טיי

 .ןעטפ0 ןיא ןעט1 םעד ןַָאעלָאּפַאנ טגעיזעב ןעב

 .ןעכנומ ןופ ןעליימ 19 ,1809 לירּפַא

 -ַאלָאטימ עשיזרעפ יד טיול ,אטסעּבַא

 ךוב ַא ןעבעירשעג ןעבָאה םהרבַא לָאז עיג
 וד וצ רַאטנעמַאק ַא סלַא ,ןעמָאנ ןעזעיד טימ

 ןעוו .,דנעזַאפ" ןוא "דנעו" רעכיב עגילייה

 -ווא-ךלַאק ןיא ןערַאוװעג ןעפרָאװעג ויא רע

 תוכובו ,רעכיב וירד יד טנרעלעג רע טָאה ןעוו

 .רעוופ ןופ רעגידנעבעל ַא סיורַא רע זיא הז

 רעד ןיא טנעבכווצעב ,אטיצַאלפענעּבַא
 ןעגניז רעדָא ןעלעיּפש וצ ָאּפמעט סָאד קיזומ

 -ויא ךַאנ רָאנ ,גנונדרָא רעשילַאקיזומ ךָאנ טינ

 .קַאמשעג ןוא להיפעג םענעג

 -טשריפ ַא ןופ ןעמַאנ ,שואררעצנעבא

 ַאדַאנַארג ןופ ךיירגינעק ןיא עילימַאפ עביל

 גינעק םעד רעטנוא טרעדנוהרהָאי ןעט11 ןיא

 .ַארבטַאהלַא רעד ןיא לַאַאז שזַאררעצנעבַא

 ןעטלאהעגפיוא ךיז ןוא ןעט8 םעד דעמַאהָאמ

 .ןיֹורַא טרעדנוהרהַאי ןעט10 ןיא טעפש ויב

 ןיא ךייר יוזַא ןעועוועג זיא ןעבעל רעייז

 ,תורצ עטסרעטיב יוד ןיא ןוא ןעגעינעגרעפ

 -ווז םעדליב גָאט ןעגיטנייה םעד ויב ךָאנ זַא

 ףָאטש ןופ לַאוװק רעכייר ַא סלַא עטכישעג רע

 דנַארברעטַאש .ןעטסינַאמָאר ןוא ןעטעָאּפ רַאפ

 סָאוו רעעּפָארוע רעטשרע רעד ןעזעוועג זיא

 ןעזעיד ןעפלָאהעג רעביורש עשיבַארַא יד טָאה

 -ָארוע רעד ןיא ךיוא ןעגיביוארעפ וצ ןעמָאנ

 ןיא טסבלעו ןעמָאנ רעד .רוטַארעטיל עשיעּפ

 ןיוש .ןנוז רעד ןופ ןהוז --"?שזַארעצ ןבא"

 -עג רעביירש עגינייא ןעבָאה ןיילַא רַאפרעד

 -ומ ַא סלַא ןעטכַארטעב וצ םהיא טריבורּפ

 עשינַאּפש יד .טייקכילנהעזרעּפ עשיגָאלָאהט

 -רעד ןעבָאה רעביירש-סטכישעג עשיבַארַא ןוא

 -עדליש יײרעייז טימ ןעבירטעגרעביא ךָאנ וצ

 רעש טכער זיא סע זיב לעיפיווַא ןעגנור
 ,ייז ןעגעוו עכילטכישעג סָאד ןעגירקוצסיורַא

 ןעגנולעג רעהא זיב זיא סָאו סעלא ןופ ןוא

 -- :'וווא ךיז טזעל

 -רעיפ םעד דעמַאהָאמ ןופ טדיוט םעד זיב"

 -עג עילומַאפ עזעיד ןופ ּפָאק רעד טָאה ןעט

 ןופ עגינעק יד וצ הטַאר-םווהעג סלַא טנעיד

 ןיא טניואוועג רַאפרעד ןעבָאה יז .ַאדַאנַארג

 -נהָארט רעד ,ןַאסַאה-לובַא .ַארבמַאהלַא רעד

 ןייז ןעביוהעגנָא טָאה דעמָאהַאמ ןופ רעגלָאפ
 -ַאהט-טולב ןופ הייר עגנַאל ַא טימ טפַאשרעה

 ןעגעג עיצַאריפסנַאק ַא ראפ ארומ סווא ןעז

 רענייא זַא טרעהרעד ךָאנ רע טָאה וצרעד .ךיז

 ךיז טָאה עילימַאפ שזַאררעצדנעבַא רעד ןופ

 םהיא ויב זיא ,רעטכַאט ַא ןווז ןיא טבעילרעפ

 רע ךיוא וזַא ןעזעוועג קפס ןייק רהעמ ןיוש

 .ןיורק רעד ןעגעג עיצַאריפסנַאק ַא ןוא זוא

 ןופ עילימַאפ עצנַאג וד טָאה ןַאסַאהילובַא

 רעד ןופ לַאַאז ַא ןיא טלעמַאזרעפ שזַארעצנעבַא

 ןעדעי טעדרָאמעגסווא טָאה ןוא ַארבמַאהלַא

 -ַאהט עגימולב ערעטייוו יד .ייז ןופ םענייא

 קלָאפ םייב ןעבָאה ןַאסַאה:לובַא ןופ ןעט

 -רעפ ַא ןוא גינעק םוצ סָאה ַא ןעפורעגסיורַא

 -נעהעטש ַאד סָאד .שזַארעצנעבַא וצ גנורעמעג

 יו -- ןעכלעוו ןיא לַאַאז םעד טגיוצ דליב עד
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 ןערָאװעג טעדרָאמרע ןענוייז ייז -- טגָאז ןעמ

 ןערָאװעג טגיבייארעפ זיא לַאַאז רעד ןוא

 ".לַאַאו שוארעצנעבא" רעד ןעטָאנ םעד רעטנוא

 ןופ רעטסומ ַא ךיז-ראפ-ןוא-ןַא זיא עזעיד

 .רוטקעטיכרַא עשינַאיליטסַאק רעד

 -פַא טסָא-דרָאנ ןיא דנַאל ַא ,ןעיניסעבאי

 -ַאה" רעניואוונויא ערהיא ןופ ןעפורעג ,ַאקיר

 ; ַאשעבַא" רעדָא ,*ַאשעב

 "ןעיפָאיהטע" ןעפורעג םוטרעטלַא ןופ עטכוש

 :שיפַארגָאעג -- ."שוכ" :לעביב רעד ןיא ןוא

 ךרע ןַא טימ ,סיורג ןעליימ ז} 489,066 ווא

 א עכלעוו ןופ ,רעניואוונויא 8,000,000 ןופ

 ערעדנַא יד ןוא רעיניסעבַא ןעניוז טפלעה

 -ַאמָאס ,ןעלַאג ןופ טהעטשעב טפלעה

 עטצעל יד .ןעדוי ןוא רעגענ ,ןעלַאקַאנַאד ,ןעל

 ןעמַאנ םעד רעטנוא טנַאקעב טרָאד ןענייו

 -וצ ויא דנַאל סָאד .(טרָאד העז) ?ַאשַאלַאפ"

 ןיא "ַאָאש" .ןעצניוװַארּפ-טביוה 8 ןיא טלייט

 ,םייז עכילדיז רעד ןיא ץניוװָארּפ עטסערג יד

 -ַאגרָא טסעב ןוא עטגיטסעפעב עטסקרַאטש וד

 ןופ טדָאטשיטביוה יד ;עלַא ןופ עטריוינ

 8,000 טגיל ,"רַאבָאקנַא" זוא ץניווַארּפ עזעיד

 ןיא ?ַארַאהַאמַא" .לעגומש-םי םעד רעביא סופ

 -נָאג" ויא טדָאטש-טביוה רהיא ,רעטנעצ םעד

  -גוט" ;לעגיּפש-םי ן'רעביא סופ 7,500 ,"רַאד

 ןיא טדָאטש-טביוה רהיא ,דרָאנ יד ןיא "ער

 ּפַאנק טצעי טָאה טדָאטש עועיד .?ַאוװָאדַא"

 טדָאטש-טביוה יד ,רעניואוונווא 100,000 ַא

 ---"ַאבעבַא-סודַא" ויא ןעיניסעבַא ץנַאג ןופ
 .גרעב עלעיפ טָאה דנַאל סָאד :שיפַארגַאפָאט

 .דנַאל ןופ רעטנעצ םעד ןיא ןענייז עטסערג יד

 18,107 ףיוא ךרעב ויא ?ןַאשַאד סַאר" רעד

 ןעגיבייא ןַא טימ טקעדעב ,ךיוה םופ 8
 יַאוב" ןיא "דירַאי ַאבַא" רעד .לעּפַאקדוונש

 ףווא .רעכעה ךָאנ טכיילעיפ ןענייז "דיה

 טייק עצנַאג ַא ןַארַאפ זיא טייז עכילטסַא רעד

 -יווצ ןעטייקכיוה ענעדעישרעפ ןופ גרעב ןופ

 גרעב עועיד עלַא .סופ 8,000 זיב 000 ןעש

 --עג-טלעוו רעד ןיא

 וד -- .סומויטַאמוהר

 ןעועוועג לָאמַא ןענייז ווז זא םינמס ןעגווצ

 יד ןעמיורטש גרעב עזעיד ןופ .ןענַאקלואוו

 ןופ ןעכייט יד ןעליפ עכלעוו ןעלעווק-טביוה

 ,ןרעסַאװ עלעיפ טָאה דנַאל פָאד .ןעיניסעבַא

 יכיוו רעד .רַאבפיש ויא ייז ןופ ענייק רעבָא

 רעמַאוגנַאל א זיא ?ַאמַא' ךוומ רעטסגיט

 -ָאג2 .עעויַאנַאט וד ןיא טסעילפ ,םָארטש

 וצ ןערעהעג ",בערַאמ" *,יצַאקַאט" ",בעשזד
 ַאקרַאב .סולינ ןופ לייט ןעכילדיו םעד

 -ולק סָאד -- .ןיירַא םי ןעטיור ןיא טסעילפ

 ַא גרעב עכיוה עלעיפ יד בעילוצ זיא ַאמ

 ןוא גרעב יד ףיוא דנערהעוו ;סעגיכַאפייוװוצ

 ןוא סע ויא ,דנעשירפרע ,דנוזעג טפול יד

 עצנַאג סָאד טעמכ דנוועגנוא ןוא סויה לָאהט

 ןעכַאורוארעפ ןעדניוו עגיטרָאד יד .רהָאי

 -קנַארק עגידנעטשעב

 רעד זיא ,רעמיא טרָאד טשרעה עכלעוו טייה

 -עבַא סָאװ ןופרעד טמוק סע .םרואווידנַאב

 ןעבָאה ייז .שיילפ עהיור לעיפ ןעסע רעיניס

 -ומנעגעג םלא רעטיורקינעצנַאלפ עטוג ןלופא

 יוא .םַאזגנַאל וצ רעבָא ןעקריוו עזעיד ,לעט

 עגיטפעה ,רעבעיפ-ליופ טשרעה ןעלאהט יד

 -עג ןעקריוו עכלעוו ,ןעטייהקנַארק עזעוורענ

 עסקיוועג -- .ריעּפָארוע יד ףיוא ךילרהעפ

 ,רעבגניא ,לעבָאנק ,ףנעז ,לעביוצ :ןענייז
 ,ןייו לָאװמיוב ,קַאבַאט ,עפַאק ,ָאגידניא

 -עמ ןיא ךייר זיא דנַאל סָאד .וו.ז.א ןעלדנַאמ

 ןענייז ערעיט ןופ .ןעגנוצנַאלפ עשיניצעד

 ןרעטעלק עכלעוו ןעטנַאפעלע ןַארַאפ טרָאד

 -נויא ,ךיוה רעטעמ 2,900 ןופ גרעב ףיוא

 ,רענרעה-סָאנ עגינרָאה-יוװצ ןוא עגינרָאה

 ,דרעפ ,לעמעק ,םיריוחה עדליוו ,דרעפדלינ

 ,ןעבייל ,ןעּפָאליטנַא ,ןעפַארישז ,לעזע-ליומ

 -נווטש ,ןעפפַא ,ןעסקופ ,ץעק עדליוו ,רעטנַאּפ

 טרָאד ןענייז לעגיופ ןופ .ןייװשטכַאנ ,קָאב

 -בער ,רעלדא ,סיורטש ,ןעקלַאפ ,רעווג ןַארַאפ

 עדנעכירק ןופ .לעגיופנרַאהסַאנ ןוא רענהיה

 עסיורג ןוא לידָאקָארק רעד ןַארַאפ טרָאד זיא

 זוא גנורעקלעפעב רעיניסעבַא יד -- .ןעגנַאלש
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 -וווולעיפ) עימַאגילָאּפ יד ךרוד טשימעג רהעז
 ןענייז ןעיורפ .לעדנַאהנעפַאלקש ןוא (וירעב
 -עג רעדנעל עדמערפ סיוא עדנעזיוטרהָאו טויז

 ןאמלעדע רעיניסעבַא

 .המארייהרעפ עגיטרָאד וד טימ ןוא ןערהָאפ

 -אוועג טשימעגסיוא ךרודַאד זיא עסַאר רעייז

 טרָאד טצעי ךיז ןעבָאה ןעכארּפש ויווצ .ןער

 מלא יד ןופ טרַא םעד ףיוא טרענריבעגנייא

 ןירעיניסעבַא עמרַא

 ,עשירַאהמַא טסייה ענווא :ךארּפש עשיפָאיהטע

 עטצעל יד :ךארּפש עשירגיט עטייווצ יד

 עלעיפ טימ טשימעג ןָאגרַאשז טרַא ןַא זיא

 רעייז .רעדנעל עגימורַא יד ןופ ןעכַארּפש

 -ַאטשכוב 980 ףיוא טלהעצעג טרעוו טעבַאפלַא

 ויולב ןַארַאפ ךילטנעגויא זויא דנורג ןיא .ןעב

 -רעפ תודוקנ עדליוו יד רָאנ ,ןעבַאטשכוב 0

 ףךַארּפש וד .להָאצ עסיורג ַאזַא וצ ייז ןרעדנע

 סלא שיאערבעה וצ רעכילנהע לעיפ טגנילק
 -ַארּפש עגידנעבעל ערעדנַא עבלעוו דנעגריא וצ

 רעד ןופ גנוטלַאּפש יד .טלעוװו רעד ןיא עכ

 טפַאשדנוופ עגירהעיגנַאל א טגווצ ךַארּפש

 -ורהעי 80 רעד .ןעייטרַאּפ עדייב וד ןעשיוווצ

 לעדנַאה רעייז טעטכינרעפ טָאה געירק רענ

 ןירעיניסעבַא עכייר

 םעד ץָארט ןעזוס ייז ןוא רעעפָארוע יד טימ

 "על סעגילעומרַא ןַא דנַאל רעייז ןופ םוטכויר

 ,ךילדניירפ-טסַאג ןענווז ייז .ןעפמעקרע ןעב

 ןיא הטמַארייה יד .זָאלהמומ ןוא ליופ רעבָא

 ועד ןיא .טרָאװ ַא סלַא רהעמ טינ טרָאד

 -נובעגנוא יורפ ןוא ןַאמ ןעבעל ,רעבָא טַאהו

 ךיז ןענייז ןוא .ערעדנא סָאד וצ סנייא ןעד

 ךַאפנייא ןענייז ןעזייפש ערעייז --- .וירט

 -פיוא טיורב רעמיא טסע קלָאפ עמערָא סָאד

 -עג עכייר יד .רעסַאוװרעפעפ ןיא טהירבעג

 ןייק ןערעיּפש עמרא וד .עטוג סעלַא ןעסעונ
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 ןענייז ,ָאו ביוא ןוא ,סנעסע עבוור ראפ טסול

 טרעוו טייברַא יד .ןענעידרעפ וצ סע ליופ ייז

 -ַאהַאמ ןופ סלויטנעטסוומ טרהיפעגסיוא טרָאד

 -וסעבַא עכילטסירק יד .ןעדוי ןוא רענַאדעמ

 טרהעקעב ךיז ןעבַאה עכלעוו יד .ה.ד ,רעינ

 טינ .רעצנעליופ עלַא ןענייז םוטנעטסירק םוצ

 ןייק ייז ןעבָאה גנולייוורעפ ןייק גידנעבָאה

 -מיוב קיטש סיורג ַא .גנודיולק רַאפ טיונ

 ןעכלעוו טימ ,"ַאמַאש" ןעפורעג ,גווצ-לָאװ

 -ַאה ויז סָאװ סעלַא זיא ןייא ךיז ןעלעיה ייז

 ַא טרָאד זיא ןעביירש ןוא ןעזעל .גונעג ןעב

 וד יװװ היור יוזַא זיא קיזומ רעייז ,סוסקול-

 ןעגנוגוואוו יד .רעגענ רענַאקירפַא וד ןופ

 ,רעכעד-יורטש טימ ,גיצומש ,ןיולק ןענייז

 .עדייבעג עטרעיומעג ַא ןעמלעז רהעז

 ןיא בלול טימ רעיניסעבַא עכילטסירכ

 .השדח תירב

 -וסעבַא יד :ןָאיגילער ןוא ןָאיצידַארט

 ךעלקינווא יד ןענייז ייז זַא ןעביולג רעינ

 זַא ךלמה המלש ןוא אבש הכלמ רעד ןופ

 זַא ןוא ,םישוכ ןעועוועג ייז ןענייז רעהירפ

 רוטלוק עשידוי טצנַאלפעגנווא טָאה אבש הכלמ

2 = 

 ךָאנ ןענייז סע עכלעוו ןופ ,דנעגעג ענעי ןיא

 ןוא ךַארּפש יד .םינמס עלעיפ ןַארַאפ טצעי

 ,עשיערבעה רעד וצ ךילנהע ץנַאג טצעי ךָאנ

 ויז ,רהעמכָאנ ,הלימ ןעריציטקַארּפ עלַא ייז

 ןעטלַאה ןוא ךיוא תובקנ וליפא ?למ ןענייז

 "עב ךיז ןעבָאה סָאװ יד .תבש ןעשידוי םעד

 ַא ןעריציטקַארּפ םוטנעטסירק םוצ טרהעק

 טמוק סָאד .םיגהנמ עשידוו טימ םוטנעטסירק

 -עבַא סָאװ --- טגָאז דלַאווללעה יו -- ןופרעד
 -ַאטשעג רהָאו טרעדנוה 7 עצנַאג זיא ןעינוס

 עשידוי רעד ןופ סולפנויא םעד רעטנוא ןענ

 םעד טלעפייווצעב עיגָאלַאעכרַא יד .רוטלוק

 ןוא סע ,לייו אבש הכלמ רעד ןיא ןעביולג

 הכלמ יד זַא ןערָאװעג ןעזיוועב טינ ךָאנ

 עמ ,ןוא ,ןירעבַארַא ןַא ןעועוועג זיא אבש

 -ויװונָא טנַאקעג טינ לַאפ ןייק רַאפ טָאה קילענ

 -עג ןעבַאה רעיניסעבַא עטשרע יד ואוו ןעז

 ץנערפער עשילביב יוװ טייוו יוזא ,ךָאד .טבעל

 -וטַאלוקעּפס ןוא עדנעגנעהנעמַאווצ טינ טימ

 ץנַאג טינ םע ויא ,ןעגייצ ןעטנעמגַארפ עוו

 -וסעבא יד זא ןָא טזייוו קרָאג .פ .ךילגעמנוא

 .רעידניא ןופ גנומַאטשבָא ןא ןענייז רעינ
 ַאד ןענייז סע (1 :ןענייז עזייוועב ענייז
 ךיז ןעפור סאוו טדעטש עלעיפ ןעיניסעבַא ןיא

 יַאנָארטסַא רעד וא (9 .ןעמענ עשידניא טימ

 א טָאה רעדנעל עדייב ןופ זיירקרעיט רעשימ

 ויא ןעידניא זא .טייקכילנהע עטנהָאנ רהעז

 ףיוא ןעדנוברעפ ןעיניסעבַא טימ ןעזעוועג

 -וב .טנָאמרעד ָאבַארטס ןופ טרעוו השבי רעד

 םי רעטיור רעד זא טעטפיוהעב רעדיוו ןָאפ

 סע עכלעוו ףיוא השבי ַא טָאהעג לָאמַא טָאה

 -םיגע טימ ןעיניסעבַא טצענערגעג ךיז ןעבָאה

 -ּפיוהעב סויצערקול רעשיכירג רעד ןוא ,ןעט

 -ַָאליפ טנרעלעג ןעבָאה רעידניא יד זא טעט

 'ןוא (רעיניסעבַא) רעיפָאיהטע יד וצ עיפָאז

 טגָאז סונולפ .רעטפיגע יד וצ רעיפָאיהטע יד

 400,000 טימ לָאמַא ןעבָאה רעיפָאיהטע יד זַא

 -ץג טָאה סָאד .טכַאירעטנוא ןעטּפיגע ץנַאג ןַאמ

 -יז ןעדוי יד רעדייא ךָאנ ןעדניפטַאטש טלַאז
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 ןופ .ןערָאװעג טפאלקשרעפ ןעטּפיגע ןוא ןענ

 עגארפ יד ןרעפטנערעפ ךיז טוָאל םעלא םעד

 -יסעבא יד ןופ רעידניא יד ןעבָאה יוואיוו

 .ה.ד .ייז ןעשיווצ ןוא םי א טלייטעגנבָא רעינ

 -נוורא טייצ ןעשיווצניא ךיז טָאה םי רעד זא

 ןעסייוו רימ יוװ טרפב .ויז ןעשיווצ טקורעג

 רימ ןהעטשראפ ןרעדנַאו םימי ֹוד זא טנייה

 ןעגנוטּפיוהעב עטריטיצ ןעביוא עלא יד זא

 .ךילגעמנוא ץנַאג טינ ןענייז

 .טימ ןעועוועג דחימ ךיו טָאה המלש זַא

 רוּפמש רעשירָאטסיה ןייק זיא אבש הכלמ רעד

 ו"שרל תופסת ןיא זיולב .ןעדוי ייב ןַארַאפ

 םוצ ןעמָאנ ןיא טנַאמרעד טרעוו םיכלמ ףיוא

 "הצפח לכוהל ןתיו" קוסּפ רעד זַא י"ראה בר

 -עוועג דחימ רהיא טימ ךיז טָאה רע ,טניימ

 ןעמוקעגסיורא זיא גיויז ןופ ןוא ןעז

 | .רצנדכובנ

 -גנע ןופ לוזנַאק-סייו רעד ,דלייוו .רמ

 ןוו זו ןיא טגָאז ןעיניסעבַא ןיא ,דנַאל
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 -עג ןעיניסעבַא זַא ןַארַאפ לעפיוווצ לעיפ טינ

 סיוא ןענָאיצַאנ עכילדיז עגולָאמא וד וצ טרעה

 אבש הכלמ יד ןעוו ךלמה המלש ןופ טייצ רעד

 זַא םינ ךיוא ,ןעיריס ןיא טכוזעב םהיא טָאה

 רעביא טיירבעגסיוא ךיז טָאה קלָאפ סענעו

 גודנעמהענמורַא ,םי ןעטיור ןופ ןעטייז עדייב

 -ַארדַאה ןוא ןמית ,ןעיבַארַא ןופ טדעטש יד

 -פַא ויב טכיירגרעד יוזַא ןעבָאה ייז זַא .טומ

 וד טימ גנורהירעב ןיא ןעמוקעג ןוא אקיר

 רעשמ טסבלעז ןיוש ךיז ןעמ ןעק ןעלַאג

 רעד ןיא ןערעוו עכלעוו ןעצנַאלפ וד .ןייז

 -ווו שוכ ןופ ןעמוק ייז זא טנַאמרעד לעביב

 .ןעיניסעבַא ןעגיטצעי ןיא ןַארַאפ ךיוא ןענ
 זיא -- רעטייוו רע טגָאז --- טקַאפ רעסיורג ַא
 -שידוי רעייו ןעבָאה ןעדוי עגיטרָאד יד סָאד

 רענַאדעמַאהַאמ םעד ךרוד ןעגָארטעגכרוד טייק

 יד ,רהעמכָאנ .ןעבילטסירק םעד ןוא םרוטש
 -וי יד ייב ןעבילבעג ןענייז אפוג רעיניסעבַא

 -נֲא וצ גנַאגרעביא רעויז ץָארט םיגהנמ עשיד

 ווא סע"

 "ןענַאיגילער ערעד

 -טנע עכלעוו ןַארַאפ זיא עירָאעט רעדנַא ןַא

 "עג ויא ָאבש הכלמ יד ביוא עגַארפ יד טרעפ

 עירָאעט יד .טינ רעדָא ןעיבַארַא ןא ןעזעוו

 לעביב יד טלהעצרעד םירצמ תאיצי תעב ;זיא

 םעד ןעשיווצ בריברע ן8 ןעזעוועג זיא סע זַא

 -נעדעירפוצנוא טגווצעג טָאה סעכבלעוו קלָאפ

 עזעיד .טירש-ןוא-טירט ףיוא השמ טימ טםייה

 ס'השמ ןופ ןעסיירבָא ךיז טלָאוװעג ךיוא ןעבָאה

 -נַא רעדָא םורצמ ןוא קירוצ ןהעג ,רעגַאל

 סיורַא ןענייז ןעדוי יד יוו םעדכָאנ .ואוושרעד

 ןופ רהעמ טינ רימ ןערעה רבדמ רעד ןופ

 ךַאנ קעװַא ןענייז ויז זַא ווא ארבס יד .ייז

 ,ךיז ןופ קלָאפ ַא טעדנירגעג ןעבָאה ,ןעיבַארַא

 גנַאל היוזא ,רעדנוועב רעטלאהעגפיוא ךיז

 ןעמונעג ךיז טָאה טייקסיורג עשידוי יד זיב

 "עד .טיירב ןוא טייוו ךלמה המלש ךרוד ןהעז

 וצ ןיגינעק רעייז טקישעג ייז ןעבָאה טלָאמ

 -ַאה ייז ןעכלעוו ןופ קלַאפ סָאד ןעסעירגעב

 עשיניסעבַא יד .ןעסירעגבָא לָאמַא ךיז ןעב

 קרַאטש טרעדנוהרהַאי ןעמ10 ןוא זויא עדנעגעל

 סָאוװ טנעמוקָאד ַא ךרוד ןערָאװעג טגיטפערקעב

 לעוניא םעד ףיוא ןערָאװעג ןענופעג זיא

 ןעראוועג טכארבעג וויא רעזעיד ןעוו ."יַאנָאז"

 סע ןעמ טָאה ןיירא םואעזומ ןעשיטירב ןיא

 םהיא ןיא .טלַא רהָאי 1700 ןייז וצ טצַאשעג

 וד -- :'ווַא רחעפעגנוא עטכישעג יד םעטיול

 טימ טפנוקנעמַאזוצ רהיא ךרוד זיא ָאבש הכלמ

 טָאה יו ןוא ןערָאוװעג רעגנַאװש ךלמה המלש

 םהיא טָאה יז ,ןהוז ַא םהיא ןופ ןעריובעג

 טמיטשעב זיא דניק סָאד .קילענעמ ןעפורעג

 ןוא ,רעגלָאפנהָארט רהיא ןייז וצ ןערָאװעג
 ,דַארַאּפ טימ טקישעגמיוהַא רהיא טָאה המלש

 שדק"ןורָא רעד ,ןהכה קודצ ןופ טיילגעב

 .ךיוא תוחול יד ןוא ןעגנַאגעגמימ ךיוא זוא

 קודצ ןופ ןערָאװעג טבלאזעג זיא קולענעמ

 טָאה אבש הכלמ יד ןוא ,דוד ךלמ סלַא ןהכה
 ףָאמניוק זַא ןעריואושעג שדוק-ןורא םייב

 וצ יורפ ַא ןעגויטשפיוא ןעיניסעבַא ןיא לָאז
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 רע 6 ר ר ראש וו טוט ראש ראק רע רו א רו ראש ראש שר ר א ר ר ר עא א ר רו לו רע ר א רו א רע לא עו ר א ר ר א רו רק ר יש ריז

 רעגיטפניק רעדעי ַא סָאד ןוא ,הכולמ רעד

 -עק ןופ םַאטשבָא ןַא ןייז זומ רעגלָאפנהָארט

 יוזַא רעכיז לָאז סָאד ידכב .טולב עכילגינ

 -עב ויא סָאװ ץנירּפ רעדעי ַא לָאז ,ןעביילב
 ,ןעיניסעבַא רעביא ךלמ ןערעוו וצ טמיטש/

 רע ויב טלעװ רעד ןופ טרעדנוזעגבָא ןייז

 .ןעגייטשעב ןהָארט םעד טעוו

 -ילבעג ןענייז (טרָאד העז) ?ַאשַאלַאפ" יד

 -נָאלּפרעפ ויא םעכלעוו טייקשידוי ַא ייב ןעב

 :זימַאנַאפ עשילַאטנעירַא וילרעלַא טימ טעט

 -עב רעכלעוו ,רעטרעדנַאוװװעגנייא-וינ ַא .ןעמ

 ,לָאטנעטשרע םוצ ךילכעלפרעביוא ייז טכַאביוא |

 -וווצ דיישרעטנוא ןייק ןעקרעמעב טינ טעוו

 ןיא .רעיניסעבַא עכילטסירק יד ןוא ויז ןעש
 -סירק רעיניסעבַא יד ןענייז ןָאיגילער רעד

 ןיא ןוא ,ךילטסירק סלַא שידוי רהעמ ןעט

 ןעביולגרעבַא רעדָא םזיטַאנַאפ ןוא םיגהנמ

 לַארַָאמ ןיא רעבָא .לַאגע 'יונעג ייז ןענייז

 יד סלַא רעכעה לעופ ?ַאשַאלַאפ" וד ןעהעטש

 .רעיניסעבַא עשינַאדעמַאהַאמ ןוא עכולטסורק

 -יטפעשעב ,רערעיומ ,רעיוברעקַא ןענייז ייז

 -עיג-ןעוויא ןוא ןעקירבַאפ-ּפעט ןיא ךיז ןעג
 םעד בעילוצ לעדנַאה םעד ןעסַאה ייז .ןעיורעס

 14 ָאקריצ ןעצנַאג ןיא ןענייז ייז .לעדניווש

 -נעגעג יוד ןיא טוורפשוצ ; ןעשנעמ ןַאילימ

 -ַאמרַא ,ַארַאגָאװ ,ןעימעז ,ַאזַאקַאט ןופ ןעד

 ,לעקנעמ ,אעבמעד ,אלגעשט ,טיַאקלַאוװ ,ַאהַאשט

 -פרַאגַא ,רעפַאשַא ,ַאלוסנוק ,ַאפַאלַא ,ַאשוגַאד

 ןענייז ןעיורפ ערעייז .ַארַאװק ןוא רעדעמ

 .ןיא ,רע'מינּפ ערעטנומ ,ןעטלַאטשעג ענהעש

 ייז .ןעגיוא עשירערהיפרעפ ןעציז סע עכלעוו

 ןיא ןעביולג יוז .םַאוטייברא רהעז ןענייז

 ,עשידוי יד .יירעביוצ ןיא ןוא תוחור ,םידש

 עשינַאדעמַאהַאמ ןוא עכילטסירק יד יוװ יוזַא

 ַא ויא ערה ןיע ןַא זַא ןעביולג רעיניסעבַא

 ךיז ןעקערש ייז ..טייהקנַארק עכולרהעפעג

 -נויא סָאד .תומה ךאלמ םעד ראפ יו ראפרעד
 -ומא סָאד טרָאד טנעיד ןענעגַאד לעטימ עגיצ

 רעצנעטנעגער ןוא רערעביוצ .(העימק) טעל

 טסייה םולח ַא .חורב הסנרּפ טרָאד ןעבָאה

 א ןופ יירשעג א .תואיבנ עכילטעג---ויז ייב

 םיכודש -- .טדיוט ןופ ןעכיוצ ַא ויא בָאר ַא

 ןיוש .ןעסָאלשעג הירפ רהעז טרָאד ןערעוו

 -עג יד רעדייא ךָאנ טפָא ןוא ,טרובעג יד ייב

 טיג סע .טמיטשעב הלכ ןתח ןערעוו טרוב

 זיולב ,ןעסיירוצ וצ דנוב ןעזעיד לעטימ ןייק

 רעדָא ךעלגניא ייווצ ןעריובעג ןערעוו סע ןעוו

 ןעברַאטש ןתח רעד רעבָא לָאז .ךעלדיימ ייווצ

 םוצ הלכ יד טרעהעג ווזא ,הנותח יד ראפ

 וווא ,רעדורב ןייק רע טָאה ;רעדורב ס'ןתח

 הלכ וד לָאז .רעטָאפ ס'ןתח םוצ יז רעהעג

 ס'הלכ יד וצ ןתח רעד טרעהעג יוזא ןעברַאטש

 ,רעטסעווש ןייק רעבָא יז טָאה רעטסעווש

 הטַארייה הנמלא ןַא .וורפ ןתח רעד טביילב

 םעד טימ הלותב ַא ןעגעגַאד ,ןעינַאמערעצ ןהָא

 הלכ יד טימ ןערישרַאמ ויז .דַארַאּפ ןעטסערג

 טמוק ויטרַאּפ עטייווצ ַא זיב ןעסַאג יד ןיא

 עסייוו עטצנַארקעב ַא טימ ןעגעגטנע רהיא

 -נוירַא ףמואירט טימ ןַאד ןערעוו עדייב .הוק

 הוק יד .ויוה ןיא רעטַאפ רהיא וצ טרהופעג

 ןעשיווצ שיילפ סָאד ,טעליוקעג ןַאד טרעוו

 יד .טרהעצרעפ היור ןוא טלייטרעפ טסעג יד

 .ןעבָארגעב דַארַאּפ סיורג טימ ןערעוו רענייב

 ,דנעה ענייז סיוא טלָאמעד טיירּפש רעטַאּפ רעד
 ענייז ףיוא הלכ יד ףיורַא םהיא טגעל ןעמ

 טפיול רע ןוא (והילא לש אסכ וצ יוװ) דנעה

 ןוא ,ןעק רע יוװ דניוושעג יווַא רהיא טימ

 ,שינעלייא סיורג טימ םהיא ךָאנ טסעג עלַא

 רעד רהיא טנייל טרָאד .זיוה ס'ןתח םעד זיב

 טמוק דלַאב .ןַאװיד א ףיוא רעדינַא רעמַאפ

 רעד ןיא בוול סעצנַאג ןייז טשַאוו ,ןתח רעד

 עטכער ןייז ןַאד טצעז ,עלַא ןופ טרַאוװנעגעג
 רעביא טזיירּפש ןוא ןעקַאנ רהוא ףיוא סופ

 טגנַאלרעד ןעמ ואוו ,טלעצעג םעד ןיא רהיא

 טימ טכערברעצ רע ןעכלעוו ,ּפָאט ַא םהיא

 -עג טרעוו םעדכַאנ געט ןעביז .סוולפ סיורג

 םינתוחמ יד .ןעסעגעג ןוא ןעגנוועג ,טצנַאט

 טרעוו הלכ יד ןוא טלעצעג סָאד ןַאד ןעזָאלרעּפ
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 1 יי ר יא א ר ר או א ראו א לא ירא א א ר סו ר רעוא רו לא לא ר ר טיש יא טיסא סקס אט אש או אש או סאשע ישא יי 0 שטיק סאו סו סא םייו עי עימ עיפעימ שיט טי ,עיטעיה עי עט שיס שיט שיר שיט שי שי עתיק עי יו שיט עי עי עי עי עי עי עי עי שי עי עי עי יי עיה עי זיפ עי עו יה יג עי קיט עי עי עי עי עי עי שי יה עי; .שיימי

 ליוו .עבָארּפ טַאנָאמ ַא ףיוא ןתח םעד ןעבעגעג

 סָאד רע טרהעלקרע ,ןעטלַאה רעטייוו יז רע

 רהיא רע זומ טינ ןעוו ןוא ,רַארטסיגער םעד

 א ןעלהָאצ ןוא ןעקישקירוצ רעטָאפ רהוא וצ

 רעדיוו טלָאמעד זיא יז .ץַאזרענעדאש הוק

 ןיימעגלַא טרָאד ןענווז םיגהנמ עזעיד .וורפ

 -עמָאהַאמ ןוא ןעטסירק ,ןעדוי יד ןעשיווצ

 ןופ ןעסָאלשעגסווא זיא יורפ יד --- .רענַאד

 רָאט ןוא תודע ןַא ןייז םינ רָאט יז .טכער עלַא

 א ןעוו .ןערעוו ןעזָאלעגוצ העובש א וצ טינ

 רהיא ןעמ ןעק טַאהטדרַאמ ַא טהעגעב יורפ

 רהיא ןעק ןַאמ רהיא זיולב .ןעריטסערַא טינ

 רעביא רַאהרעביוא ןייק טָאה יז .ןעפָארטשעב

 -ייהרעפנוא ןעוו ןוא ,ןַאמ רהיא זיולב ךיז

 ןוקעּפַא ןַא רעדָא רעטָאפ רהוא זיא חמַאר

 ויב לעגענ-רעגנופ עגנַאל --- .רעשרעה רהוא

 -מפָא .טייהנעבַאהרע ןופ ןמוס ַא ויא ןעיורפ

 רעד ןעוו ןעפַאו עזעיד ייז ןעכיורבעג לָאמ

 טכיזעג סעטצַארקוצ ַא ;לַאטורב וצ טרעוו ןַאמ

 -עווש ַא ויב --- .עדנַאש ערעייהעגנוא ןַא זיא

 טעב םייב עמַאבעה יד טהעטש ןירעניוועג ער

 סופרָאב טפיול ןַאמ רעד ,תוניחמ טגָאז ןוא

 עכַאלפ יד טימ טּפַאלק ןוא זיוה ןיוז םורַא

 סע ויב דנַאװ ן'פיוא טרעווש ןייז ןופ טייז

 עלַא ןעוורש רכז ַא ןעריובעג טרעוו .טפלעה

 הבקנ ַא ןעגעגַאד "!בוט לומ" :לָאמ ףניפ
 א ןוא .טקרעמעגנָא ןעגויוושליטש טימ טרעוו

 לעדיימ א רעדא לעגנוא א טרעוו טווצ טַאנַאמ

 -עמָאהַאמ ןוא ןעדוי ,ןעטסירק יד .ט'למ'עג
 .הלימ תוצמ יד ןָא קרַאטש ןעטלַאה רענַאד

 -סירק יד ,םירכז ויולב למ ןענייז ןעדוי יד

 .תובקנ ןוא םירכז רענַאדעמַאהַאמ ןוא ןעמ

 רעדניק ןהָא ןוא ןרעטלע ןהַא תונמלא עטלַא

 -ַאמ םיחלג יד .יירעביוצ ןופ הסנרּפ ןעכַאמ

 "ומש ,יירעמערק סַאלבַא ךרוד ןעבעל ַא ןעכ

 .גורמעב ןוא יירעלטעב עגיצ

 טביוה רעייז :עירטסודניא ןוא לעדנַאה

 ,תומהב ןעוועדָאה ,יוברעקא זוא גנוגיטפעשעב

 .עפַאק ןוא קַאבַאט ,ןעטכורפ-לווא ןעצנַאלּפ

 -עט ,לָאװמיוב ,טעמרַאּפ ,רעדעל ןעריצירבַאפ

 ןוא רעּפוק ,ןעוייא ןעטייברַארעפ .ןעטכיּפ

 ,רעטוּפ ,ןייבידנַאפעלע ןעריטרַאפסקע .דלָאג

 ןוא טרָאּפססקע ראפ .עפַאק ןוא סקַאװ ,גינָאה

 -רעפ עטקעריד ןיא ייז ןעהעטש טרָאפמיא

 ןוא ..דנַאלגנע ןוא ַאקירעמַא טומ גנודניב

 ןופ ןהֵַאב ַא טריטעלּפמַאק ייז ןעבָאהװ 8

 רעטעמ 1108 ךרעב ,ארַאה-סידָא זיב יטובושמ

 ןוא שיפַארגעלעט ויא ַאבעבַאיסידַא .גנַאל

 ןוא ַארַאה טימ טּפינקעגנעמַאזוצ שינַאפעלעמ

 טרהיפעגנווא טָאה קילענעמ טשרע  .ַאַאטַאמ

 םהוא רַאפ .לעדנַאה םעד רַאפ דלעג ענעגווא

 ןעועוועג רעלָאהט אזערעט ַאירַאמ רעד זיא

 לעדנַאה רעד טְרָאד טרעוו ךָאד .ץנימ רעייז

 ןופ שיוטמוא ךרוד ליוטנעטסרהעמ ןעבירטעג

 .ןעטקודָארּפ

' 

 ןהָארט רעיניסעבַא

 ,ךיירגינעק ַא זיוא ןעיניסעבַא : גנורעיגער

 עדעי רעביא (גנילטּפיוה ַא) "סַאר" ַא טָאה

 "ענ" רעד טשרעה עלַא רעביא ןוא ,ץניווַָארּמ

 יסגעירק ןיא יימרַא רעייז .(גינעק) "סוג

 אהעוועג םימ ןַאמ 200,000 רעבוא זוא טיוצ
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 עייפשיפנשייפ שיט שי שיט עי עי עי עמ, עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עייו עה ,עייה עי עי עי עי .,עיה יה עי יה עי עמ קיט עו עי עה שיסן שי עי עי ,ץיה ,ץימ עה .,ץיה עה יה עמ עי
 --.,שתי.,,גגאי,שב,א.,שַ..,אתת,..שתתתתבתתאגג,,תג,ת,,ה.,תת,.גתגאבגגבגאג,,,תתש,ץ..-א,גי לט טטללל ליל ,,ליי,למ;/ןטא,,ןלל,ללל,ןל לט. ,ל.,.לט. לא, -,ןא,ן,,ןל,ל,ןל.,ןל.,,ןל,ל.,ל. לי.

 ,ןעניבַארַאק ,ןעצנַאל סווא גידנעהעטשעב

 עכלעוו ,ןענָאנַאק-מיסקַאמ ,ןענָאנַאק-סיקשטָאה
 -עמַא ןופ טריטרַאּפמיא לוומנעטסרהעמ ןענייז

 -סגנַאװצ רעטילימ טשרעה טרָאד .ַאקיר

 -רעוונעזעיפש עטוג ןענווז ייז .טסנעיד

 ןענייו .טייו רעטעמ 80 ןעפערט ןוא רעפ

 -עטעלקיגרעב עקנילפ ןוא רעטייר עטקישעג

 וד טכיולעיפ ויז ןענייז געירק ןיא  .רער

 -עוו .טלעוו רעד ןיא ןעטַאדלַאס עטסעטסיורד

 ףופ "סמייט" רענַאדנַאל יד טדער םעד ןעג
 -עבַא רעד תעב 1808 רהָאי ןיא ןעט19 לירּפַא
 4,000 טימ סטָאה רָאדָאעהט גינעק רעשינוס

 -לימ לענַאלַאק ןעשילגנע םעד טריקַאטַא ןַאמ

 "סמייט" וד .ןַאמ 19,000 ןופ יימרַא סדרָאװ

 וונעג טסואוועג טינ טָאה רָאדָאעהט :טגָאז

 -עג םָאה ןוא ,ןענייז רעדנעלגנע ֹוד לעיפיוו

 וצ .געיז ןעגנירג ַא ןעבָאה טעוו רע זַא טניימ

 תועט ַא טכַאמעג ָאד רע טָאה קילגנוא ןייז

 -עבַא רעד ןיא הלּפמ עטסגרע יד ןעטילעג ןוא

 -ָאה רעיניסעבַא 4000 יד .עטכישעג עשיונוס

 רעסווא טייהנעגעלעג ןייק ןעגָארקעג טינ ןעב

 םעדכָאנ .ןעברַאטש רעדָא ןעבעגרעטנוא ךיז

 טַאה ,עדנע וצ ןעזעוועג זיא ףמַאק רעד יו

 טכייל ַא ,ןעגיצנייא ןייק ןענופעג טינ ןעימ

 -ייה טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ןעטעדנואוורעפ

 םעד ויב טפמעקעג ָאזלַא ןעבָאה ייז .ןעל

 -ָאה ויז סָאװ ףמַאק ַא ,טולב ןעּפָארט ןעטצעל
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 "עק רעד .ןעריולרעפ זיא רע זַא ,ןהעזעג ןעב

 -טסבלעז ןעגנַאגעב רעטעּפש טָאה טסבלעז גינ

 | .דרָאמ

 -גנע טָאה רָאדָאעהט ןופ טדיוט םעד ךָאנ

 -עב וצ ןעטיוווצ םעד ןַאהַאי ןעפלָאהעג דנַאל

 -ַאה רעדנעלגנע ֹוד ןוא ,ןהָארט םעד ןעטערט

 רהָאי יטבלעזמעד ןיא .ןעגיוצעגבָא ןעב

 וצ ןעילַאטיַצ טימ גַארטרעפ ַא ייז ןעסילש
 -ָארּפ ןעשינעילַאטיא םעד רעטנוא ןעביילברעפ

 ווו ןעסייר 1890 רעבמעווַאנ ןיא .טַאועטקעט

 המחלמ רעטרַאה א ךָאנ זיול ןעילַאטיא ןופ ךיז

 ןוא .גיגנעהבאנוא ץנַאג ןערָאװעג ןענייז ןוא

 -ךנוורפ ןיא רעדיוו ייז ןעהעטש 1900 רהַאו

 רעדנעלגנע יד .דנַאלגנע טֹומ גנוהיצעב עכיל

 ןענַאװַארַאק םעד ןעמוקעב ןעּפָא טרָאד ןעבָאה
 ,וָאדַאמָאס גרעב םוצ ןעיַאסַאבבַא ךרוד געוו

 םוצ יאס ןופ ,יָאס גרעב םוצ וָאדַאמָאס ןופ

 ןעזעיד ףיוא .רידעמ זיב וגע ןופ ,וגע גרעב

 -גנע טימ לעדנַאה רעטסערג רעד טרעוו געוו

 --- .םרהיפעג דנַאל

 (.ר.צ.י ךַאנ) .סעשי גָאלָאנָארכ

 -עגנוורַא טשרעוצ םוטנעטסירק סָאד

 סויטנעמירפ ךרוד ןערָאװעג טכַארב

 .ןעיניסעבַא ןופ ףַאשיב רעטשרע

 טגעיזעב ןעיניסעבַא ןופ גינעק ,בלכ
 ַא טלָאמעד ןעבַאה םישוכ יוד .ןמות

 -נַאה ןיא ןעיבַארַא ןופ לייט ןעסיורג

 ןערהעקרעפ ויז .ןעידניא טימ לעד

 .דנַאלנעבירג טימ טפָא

 ספל

 -דיוט ןיסעצנירּפ עשידוי ַא ,תידוהי

 -גינעק רעד ןופ לויט ןעסיורג ַא טעמ

 .רהָאי 40 טשרעה ןוא עילומַאפ עכופ -

 -וצ ןעבירטעגסיורַא ןערענָאיסימ יד 8

 .ןעגירטניא ערעייז בעיל

 "רעפ 198 ןיא ןעכָארבעגבָא דנַאל סָאד

 "ולַא סָאר" ,ןעצניוװָארּפ ענעדעיש

 סַאר" ,ַארַאהמַא רעביא רעשרעה טרעוו
 ,ןעימַאס ןוא סירגיט רעביא ?"עיבוא

1844 



 רענַאירַאדעצעבַא ןעינוסעבַא
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 -עק רעד ןוא ַאהָאש רעביא ?ַאלעהַאס"

 טגירק עגינעק עגירביא יד רעביא גינ

 ."סעגענ סוגענ" לעטיט םעד

 טימ ךַאמבַא ןא טסילש "ולֵא סַאר"

 .ןעדוָאלּפ .רמ ךרוד דנַאלגנע

 -ענָאיסימ עשיטנַאטסעטַארּפ וד ןעמוק

 -ַאקקשימיור יד ןעגנירדרעפ ןוא ןער

 .עשיליוט

 -גנע וצ ףעירב ַא סוגענ רעד טקיש

 -ןצנווא ןַאלּפ א גידנעטיבנָא דנַאל

 "גנע רעבָא ,ייקריט רעד ןיא ןעטוירש

 .טינ ףעירב םעד טרעפטנע דנַאל

 ןוא ןוא טריטסערַא ןערענָאיסומ עלַא

 ןיא טקישעגקעװַא ןעסָאלשעג ןעטייק
 -עּפש רהָאו 4 טיירפעב ןוא ,ַאלַאדגַאמ

 -וורשנייא עגידלאוועג יד ךרוד רעט

 ךיז טגידנע עכלעוו ,דנאלגנע ןופ גנוט

 טדָאטש יד .טדיוט ס'רָאדָאהט גינעק טימ

 טירש ַא ,טנערבעגרעטנורַא .ַאלַאדגַאמ

 -ומ 9 דנַאלגנע טסָאקעג טָאה רעכלעוו

 .סראלָאד ןָאולימ 98 == טנופ ןָאיל

 יד ןעשיווצ סיוא טכערב געירק ַא

 עטצעל יד .סורגיט ןיא ןעצניווָארּפ

 טרעוו ?ַאסַאק" סוגענ רהיא ןוא .טגעיז

 רעביא "וסעגענ סוגענ" סלַא טניורקעג

 ךלַאב טפָארטש רע .ןעיניסעבַא ץנַאג

 -ענ ראפ ןערענַאיסימ עשיליוטַאק יד

 .םהיא ןעגעג געירק ןיא לויטנַא ןעמ

 ,ןעיניסעבַא ןעלַאפעב רעטפיגע וד

 רעבָא ,דנַאל ןיא ףעיט ןייא ןעגנירד

 .ןעגָאלשעג ךילרעטכריפ ןַאד ןערעוו

 געירק ַא ייז ןערהיפ רעטעּפש רהָאי ַא

 רעיניסעבַא יוד ןוא געט 8 עצנַאג ראפ

 , .ןעריולרעפ ןעבָאה

 טָאה עירָאטקיװ ןעיווק יד יוו םעדכַאנ

 טוּפסיד ַא ןעכוולגסיוא טנעקעג טינ

 ,ןעילַאטיא ןוא ןעיניסעבַא ןעשיווצ

 -ורשעגניוא רענעילַאטיא יד ןעבָאה

 ,טכַאלש ןעטשרע ןיא טגעיזעג ,ןעט

1890 

1897 

1009 

1006 

1007 

1008 

1019 

 רעהכַאנ ןעטכַאלש רַאָאּפ ַא ןיא ןוא

 -וא טעטינַארעזוס יד ןעילַאטיא טגירק

 וצ טהוול ןעילַאטיא .ןעינוסעבַא רעב

 .קנַארפ ןָאילימ 4 קילענעמ

 ץיירק-רעטיור רעשיסור ַא ןָא טמוק

 -עווש לארענעג רעטנוא ןַאיצידעּפסקע

 "דנוירפ קילענעמ ןופ טרעוו ןוא ָאד

 .ןעגנַאפמע ךיל

 יַאטַא עפורט עשינעילַאטיא ַא טרעוו

 ןוא עוייו רעטעטרַאװרענוא טריק

 .ןעבירטרעפ

 -נַאהנעפַאלקש םעד טעיברעפ קילענעמ

 .לעד

 -בַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא ןויא טרעוו

 -לעוו ןיא ,ןַאדנָאל ןיא ןעסַאלשעג ךַאמ

 -רעטניא יד ןופ טרעוו ןעיניסעבַא ןעכ

 -טסבלעז ַא סלַא טנעקרענַא עלַאנַאוצַאנ

 .טַאַאטש רעגידנעטש

 ןיוז לָאז סע קילענעמ טלהעפעב

 ןעצנַאג םעד רעביא םוידוטש-סגנַאװצ

 .דנַאל

 "ווה-סטכירעג ןייא קילענעמ טרהיפ

 -עיצרעמָאק ןוא ,סעלעיצנַאניפ ַא ,רעז

 ןעשיעּפָארוע ףיוא םוירעטסינימ סעל

 ,ליטס

 -ָאוצַאנ רעד ןופ ןעיניסעבַא טרעדָאפ

 וצ ןעמונעגפיוא געיל ןענ

 .דעילגטימ ַא סלַא

 "פעד עכילגינעק עשיניסעבַא ןא

 ןוא ,שארב ַאַאדַאנ ץנורּפ םימ ,עיצַאט

 רעיעמ וצ קראיונ ןיא ןעמוקעגנָא

 ןעריטוקסיד וצ םהיא טימ ,ןַאלייה

 ןעשיווצ .ןענַארפ לַאּפיצינומ עסיוועג

 ןעזעוועג ךיוא ויא עיצַאטופעד רעד

 -נַאג ןופ רעיעמ רעד ַארבַאג ַאבימנַאג

 ןופ טדָאטשטביוה עגילָאמַא יוד ,רַאד

 .ןעיניסעבַא

 ןערעוו

 -קעס עכילטסירק ַא ,רענַאירַאדעצעבַא
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 ןופ 1890 ןיא טעדנורגעג עט

 -נורּפ רעייז .וַאקיװצ ןיא רבעעוו ַא ,קרָאטש |

 סָאד ןעגעג ןליפא ,םוידוטש ןעגעג זיא פיצ

 -ומש זַא ןעביולג ייז .תיב-ףלא ןופ ןענרעל

 קעוַא טייהשנעמ יד ןערהיפ ןעזעל ןוא ןעריד

 טַאהעג ערהע יד טָאה עטקעס יד .טָאג ןופ

 ןופ דנוירפ רעטסכעה רעד ,דַאמשלראק .רד זא

 ןַא ךיז ןוא ןעוָאלרעפ ןרעהטול טָאה ,רעהטול

 -ער וד וא ,טגָאז רעבלעזרעד .ןעסַאלשעגנָא ווו

 סָאד ןוא ןעביולג לָאז ןעמ טרעדָאּפ ןָאיגיל

 ןעמלַאה ייז .לעפיווצ םוצ טרהיפ ןעזעל

 סלַא לעביב רעד ןופ ןעועל סָאד ןליפא

 לָאז יוזא יװ :עגארפ רעד רעביא .תוסרוקיּפא
 טָאג ןענעיד וצ יוװ ןעסיוו רעגיביולג רעד

 ,ייז ןרעפטנע לעביב יד םינ טזעל רע ןעוו

 -סנוא םעד ךרוד ןעשנעמ םוצ טדער טָאג זַא

 .לעביב יד זיא טקניטסניא רעד ןוא טקנוט

 -ולגנע ,טָאבבַא טרעבלינ טעקעביא
 טסוילאנרושז ןוא טסירָאמוה ,טַארטסיגַאמ רעש

 רַאמוה ןעכוז וצ רעטשרע רעד ןעזעוועג זיא

 ןעצעזעג וד ןעריזיטירק וצ ןוא ץעזעג ןיא

 ַא ראפ טָאה .רעדעפ רעשיטסַאקרַאס ַא טימ

 -ַאפ עשיטסירָאמוה ןעבעירשעג טויצ ערעגנעל
 ןוא 'סוינ ילויד" ,"סמיומ" רעד ןיא קיטיל

 -ַאנ ןעכולברעטשנוא ןַא ךיז טָאה .?שטנַאפ"

 ןעדנעזעל-שולגנע םעד ןעשיווצ ןעפַאשעג ןעמ

 : רעכיב עשיטָאק ענעטלעזו 8 ענויז טימ קלָאפ

 (001016 '111800:ש 04 189מ812מ4,/ 6

 111890ז7 04 180706,/ ''001416 12061:8406.7

 -מהירעב (.טסירק) ,ךירנייה ,ןעקעבַא

 1809 טסוגיוא ןיא .בעג ,טסילַאטנעירָא רעט

 1879 טסוגיוא ןיא .טשעג ןוא קירבַאנפָא ןוא
 -נןא ןצ םילשורי ךַאנ ןעזנוב טיילגעב טָאה

 .רעמיהטרעטלַא עגיליוה עגיטרָאד יד ןעכוזרעט

 ךַאנ סויספעל דרַאשטיר רע טיילגעב ןַאד

 -יווצ .עזייר-סגנושרָאפ ןייז ףיוא ןעטּפיגע

 -בוא ןא רע טסַאפרעפ ןעטפירש ערעדנַא ןעש

 ןעמָאנ םעד טימ קרעוװו סעטנַאטערעט

 וואלָאקונ

 .יירעצינש ץלָאה

 ןייז ןהָא טקורדעג 484040מ ט. 9610881סג

 .1858 ןילרעב ןיא ,טפירשרעטנוא ןייו

 רעד .ךַארּפש עשיטלעק רעד סיוא ,רעבָא

 : םורַאד ,םי רעדָא רעפַאוװ ,ךייט ַא ןופ גנַאפנָא

 .ןָאװערעבַא ,ןעידרעבַא

 דנַאל סעדעי טעמכ ,רעטנוא ןוא רעבָא

 "עבָא סָאד :ןעלייט ייווצ ןיא טלייטעג טרעוו

 -רעבַא רעגייטש א .ערעטנוא סָאד ןוא ער

 ,ןעסקַאו - רעבָא ,ןעטּפיגע - רעטנוא ,ןעטּפיגע

 דנעפערטעב סָאד העז םורַאד ,ןעסקַאז-רעטנוא

 .וו.ז.א "ןעטּפיגע" ,"ןעסקַאז* רעגייטשַא ,דנַאל

 ךיז ןעניפעג סָאװ ןעכַאז עלַא : גנוקרעמעב)

 רעטנוא טכוז "רעבַא" טרָאװ םעד רעטנוא טינ

 (."רעביוא" טרָאוװ םעד

 -ַאנ רעד גרובמעטריוו ןיא ,טמַא-רעבָא
 רעד ךיילג ,גנוטלַאוװרעּפ-טדָאטש רעד ןופ ןעמ

 -ויד רעד רעדָא טעטילַאּפיצינומ רעשיולגנע

 ימעשז" רעשיסור רעדא הטַאר-טדָאטש רעשט

 .ַאװטס

 ןרעייב ןיא ףרָאד ַא ,וַאגרעמַא-רעבָא
 -מַא יד ןופ לָאהט םעד ןיא טגול סעכלעוו

 רעניואוונייא 1889 (1900) טָאה גריבעגרעב
 טימ סנעטסרהעמ ךיו ןעגיטפעשעב עכלעוו

 טימ גרעב ךיז םורַא טָאה

 .סענַאהָאי ןוא ַאירַאמ ,םוטסירק ןעמָאנ םעד

 םהיריטלעוו ַא ןעמוקעב טָאה ףרַאד רעזעיד

 יד עכלעוו גנולעטשרָאפ עזעיגילער ַא ךרוד

 ןעטנהעצ ןעדעי רָאפ ןעלעטש רעניואוונווא

 ןופ ןעדייל יד" טטסייה עסעיּפ יד .רהָאי

 ןופ סעזעיד ךיז טָאה ןעגנַאפעגנָא ."םוטסירק

 יד ןעוו 1694 ןיא ער-ילח רעד ןופ טייצ רעד

 סָאד ןוהמעג רדנ ַא ךיז ןעבָאה רעניואוונווא

 -לַאה ייז .ןעבעל ןעביולב ייז ביוא ןוהמ וצ

 ןעכַאמ ןוא טלַאמעד טייז ייברעד ךיֹו ןעט

 .גלָאפרע ןעסיורג טימ גנולעטשרַאפ עזעיד

 "ווב סָאד רעדנעל עטייוו ןופ ןעמוק ןעשנעמ

 ד ןענייז ףרָאד ןופ ןרעיוּפ יד .ןעניואוואוצ
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 .-ומ 80 --- ץוח ַא ,להָאצ ןיא 980 ,ןערָאיטקַא

 רךאפ ץַאלּפ טָאה רעטַאעהט סָאד .ןעטנַאקיז

 ָאד רעמיא ןענייז סע ןוא ןעשנעמ 0

 "עוו ןַָא טמוק רהָאי רעטנחעצ רעד ןעוו .רהעמ

 -נוז 10 רַאפ טכַאמעג ןעגנולעטשרָאפ יד ןער

 רהוא 4 זיב הירפ רעד ןיא רהוא 8 ןופ ןעגָאט

 ןוא רעטַאעהט ןופ טפלעה ַא .סדנעבָא ןיא

 ןיא 1870 ןיא .לעמיה ןעיירפ םעד רעטנוא

 םעד בעילוצ ןערָאוװעג ןעכָארברעטנוא סָאד

 דלַאב רעבָא זיא ,געירק ןעשטייד-שיויוצנַארפ

 -נוא .ןערָאוװעג טצעזעגרַאפ רעדיוו ךָאנרעד

 ןעיורפ יד ךיז ןענרעל רהָאי ןחעצ יד ןעשיווצ

 ןעמקַא ןופ טסנוק יד ןוא עטכישעג יד

 וצרעד ךיז לָאז רוד רעגנוי רעד  ידכ

 -נוואעב םעדכרוד ןערעוו ןוא ןעניואוועגניוא

 -עטשרַאפ ערעדנַא ךיוא ןעלעיּפש ויז .טסולפ

 עכלעוו ,טנעמַאטסעט ןעטלַא םעד ןופ ןעגנול
 .םוטנעטסירק םוצ גנוהיצעב ַא ןעבָאה

 ןעשיווצ ןופ הנבל ַא (.רטסָא) ןָארעּבָא

 םענַאלּפ םעד ןעטיילגעב עכלעוו תונבל 4 יד

 -רעה ןופ ןערָאװעג טקעדטנע זיא סונַארוא

 יטוא יד ("ןעטנַאבַארט" העז) .1787 ןוא לעש

 סונַארוא םעד םורַא ןָארעבָא ןופ טיוצ-ספיול

 טימ ןעטונימ 8 ,ןעדנוטש 11 ,געט 198 ,ויא

 .ןעדנוקעס לעטריפ ַא ןוא 0

 ןופ גינעק םעד ןעגעוו עדנעגעל ,ןָארעּבָא

 ןעסייהעג טָאה בייוו סעמעוו ,רערעביוצ יד

 ןוא טשרעוצ טניישרע עדנעגעל יד .ַאינַאטיט

 ןיא ןעזיוצנַארפ יד ייב טרעדנוהרהאי ןעטס

 םחטסמ 406 20106840צ, 6ם2טפ0סמ 46 6

 עלעיפ ןופ רעטסומ סָאד ןערָאװעג זיא ןוא

 -עפ יד סיוא קרעוו עשיַאזָארּפ ןוא עשיטעָאּפ

 ,ךיירקנַארפ ןיא רעטכיד עטסערג יד ןופ רעד

 ס'רעיפסקעש .דנַאלשטויד ןוא  דנַאלגנע

 סניוא ויא 2418 61 1א8'1846 10164מ

 ךיז טָאה דנַאלעיוו רעשטייד רעד .םעד ןופ

 ןעמָאנ ןעסוורג רהעז ַא "ןָארעבָא" ןייז ךרוד

 "ןָארעבָא" ַארעּפָא ס'רעבעוו ךיוא .טכַאמעג

 -רעטַאעהט עשיסַאלק יד ןעשיווצ ןעבילבעג זיא

 .קיטש

 -לעטימ וצ ץַאזנעגעג ןיא ,שטייד-רעּבָא
 טרעוו סָאװ טקעלַאיד רעשטייד רעד .שטייד

 ,גרובסגיוודול ,ןעדַאב-נעדַאב ןיא ןעכַארּפשעג

 גרעבנרינ ,ךַאבסנַא ,לחיבסלעקניד ,ןעגנַאוװלע

 -כָאה ןעמ טגעלפ לָאמַא .גרעבעג-לעטכופ ןוא

 רעבָא ,ןעשיוטרעפ שטיידי-רעבָא רַאפ שטייד

 .גטיכיר טינ זיא סָאד

 עדַארג רעד ןופ גנוכייובַא זָאיצַארעבַא

 רעייא ןיירַא טקעטש רהיא ןעוו .גנוטכיר

 יד יו רהיא טקרעמ ןַאד ,רעסַאו ןיא דנַאה

 טכיל סָאד ; ןעכַארבעגבַא ווו בלַאה זיא דנַאח

 רעסַאװ ןיא דנַאה יד לייוו ,טרירעבַא ָאד טָאה

 וז יד ןופ ןעטכיולעב רהעמט טינ טצעי טרעוו

 םעד ןופ ןיעדנָאז ,טקעריד ןעלהַארטש-ןענ

 .רעסַאוװ סָאד .רעסַאװ ןיא טכיל ןעטריברַאזכַא

 -ןענוז יד ןופ לעטירד-ייווצ רָאנ טריברַאזבַא

 עבלַאה יוד סיוא טקוק רעבירעד .ןעלהַארטש

 ערעדנַא יד יו רעלקנוד רעסַאו ןיא דנַאה

 ןעלהַארטש-ןענוז יד ןופ זיא עכלעוו ,טפלעה

 רעסַאו סָאד לייוו ןוא .ןעטכיולעב טקעריד
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 0 0 ר שי רו א או וש רעו אש רו ראק טא לו א נוק רעש רע רע יע רעש לו א ירא רו רו ר ר ר ראש ר ר 0 ר א ראש יא סו סא סאו ראק א רו ר א עא ר יש א א יא טיי ריי

 יד רַאפרעד זיא ,טפול יוד סלַא רעטכידעג זיא

 -- .טרירעבַא רעדָא טכייוועגבָא גנוטכיר

 טסעיש דנַאל ן'פיוא ענָאנַאק ַא סָאד ןַא טמהענ

 ליוק יד .ףיש רעדנעמיוושרעבירָאפ ןווא ףיוא

 ןופ גערב ןעטשרע םעד זיב ךיילג ןהעג טעוו

 םעד ןעכַארבעגכרוד ליוק יד רעבָא טָאה ,ףיש

 ןיא רהעמ טינ יז טהעג ןַאד ,גערב ןעטשרע

 ןרעדנָאז ,2 וצ 1 טקנופ ןופ גנוטכור עדַארג ַא

 ןיא סָאד .1 וצ 8 ןופ טכייװעגבָא לעסיבא

 טָאה גערב ןעטשרע םעד ןופ טפַארק יד ,לייוו
 וד ןופ ףיול םוצ טעטסיילעג דנַאטשרעדיוװ

 עיניל עכיילג וד ןופ רהיא טָאה ןוא ליוק

 ןעמ טנוומ ףיש ןיא גידנעציז .טקנעלעגבָא

 ,4 טקנוּפ ןופ ןעמוקעג זיא סָאש רעד סָאד

 ןופ רע טמוק טייקכילקריוו ןיא דנערהעוו

 -עבַא ָאד טָאה ליוק יד .1 טקנוּפ ןַאנַאק רעד

 | .טריר

 ,רעדָא .ןעביולג-רעביא = ןעבולגרעבַא
 .טגנַאלרעּפ ןָאיגילער וד סלַא רהעמ ןעביולג

 -קנערשעבנוא ןַא ןופ טקַא ןַא :שיגָאלָאכוסּפ

 -נעגעג ןיא ;עיזַאטנַאפ עטנַאמשעגסיוא ,עימ

 טקנערשעב ויא רעכלעוו ןעביולג םוצ ץַאז

 .םעטסיס ןעזעיגילער ַא ןופ

 .סעצנַאג ןייק זיא "?ןעביולגרעבַא" רעד

 טהעטשעב ,ךיז ןיא סעכילטייהנייא ןייק טָאה

 ךיילג זיא קיטש ןייק ,ןוא רעקיטש ןופ זיולב

 -נעסיוונוא יד זיא לַאװק ןייז .ןרעדנַא םוצ

 .ןליפא .עטנאקעבנוא סָאד רַאפ ארומ יד ,טייה

 .ארומ טימ ךיוא רע טבעיל ,טבעיל רע ןעוו

 ןוא ,ןעטייצ עלַא ןיא ,לַארעביא ָאד זיא רע

 רע .דַארג ןעסיוועג ַא וצ ןעשנעמ ןעדעי ויב

 -נוא ןענייז סָאװ עלעפוצ ןופ טזויּפשעג טרעוו

 ןענייז עלעפוצ יד ןעוו ןוא ,ךילרהעלקרע

 ןופ ןעלקיווטנע ייז ןענַאק רעדנַאנַאכָאנ לעופ

 .תעגושמ ַא וצ ןעביולגרעבַא

 -נייק טעװ טלעוו יד זַא ,טביולג רעטלָאװ
 -ויב דרָאל .ןעביולגרעבַא ןופ יירפ ןייז לָאמ
 ןוהט ןעביוהנָא וצ ןופ ןעטיהעג ךיז טָאה ןָאר

 .טכַאנ |

 ןַאטוינ קַאוויא .גָאטוורפ ַא ןיא ךַאז עיינ ַא

 -ווב סַאג ןיא ןיילַא ןהעג וצ טָאהעג ארומ טָאה

 ןייז וצ טרעטיצעג טָאה ָאגוה רָאטקיוװ

 ערעדנַא עדנעויוט .שיט םייב רעטנהעציירד ַא

 טייצ רעדעי ןיא רעקנעד עטסגיטכיל יד ןופ

 .ןעיורפעב טנַאקעג טינ םהיא ןופ ךיז ןעבַָאה

 טבעל שנעמ רעדעי סָאװ ןופרעד טמוק סָאד

 רעד ןופ קורד םעד רעטנוא טייצ עסיוועג ַא

 וצ סָאװ ןָא םביוה רע זיב ,טייהנעסיוונוא |

 ןעוו ,דנעגוי יד זיא טםייצ עועיד .ןענרעל

 ןיא גיבייא רַאפ טביילב קורדנייא רעדעי

 -יּפורג עלעפוצ עכילרהעלקרענוא יד .ןורכז

 -רעדיוו ןוא עקירדנייא ענעי וצ ךיז ןער

 סָאװ גנורעטסייגעב יד רעדַא דחּפ םעד ןעלָאה

 -עבנוא סָאד רַאפ ןעלהיפ טלָאמעד טגעלפ ןעמ

 .עטנַאק

 יד ןעשיווצ דנַאלגנע ןופ עטכישעג יוד

 יוב ןעטוג ַא טרעפיל 1709--1878 ןערהָאי

 טַאפ עכילגינעק שילגנע יד םורַאוװ לעיּפש

 םעד סלַא תבש גָאט םעד ןעטכַארטעב לָאז עיל

 -- :ןעטסכולקילגנוא

 1709 ץרעמ תבש .טשעג רעט8 רעד סָאיליװ

 1714 ץרעמ תבש = * ַאננַא ןיגינעק
 1797 ונוו תבש " רעט1 רעד שודרַאשזד

 1769 .טקָא תבש = ? רעטס רעד שזדרָאזד

 1890 .נַאי תבש = ? רעמפ רעד שזדרַאשוד

 1880 יונוי תבש ."* רעט4 רעד שודרָאשוד

 1861 ץרעמ תבש = 7? טנעק ןוָא סעשטַאד

 1801 .צעד תבש = * טרַאסנָאק ץנורּפ

 1878 .צעד תבש = * סילַא סעצנורּפ

 ןהָא רהָאי 188 ןופ עדָאירעּפ ַא זיא סָאד

 -נוא טביילב גנוניישרע ַאזַא .ךורברעטנוא ןַא

 -רעבַא םעד ראפ טקריוו ןוא ,ךילרהעלקרע

 : .ןעקערש טימ ןעביולג

 -וורג ַא סָאד ךילגעמ ץנַאג ךיוא זיא סע

 -רעבַא ןעדנעריטסיוקע םעד ןופ לייט רעס

 -רע עכילרהעלקרענוא ךילנהע טָאה ןעביולג

 סָאד :לעיּפשייבוצ .עגַאלדנורג סלַא ,ןעגנונווש |

 ןיא טנַאקעב זיא ןמס רעטכעלש סלַא ןעסעינ
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 יה עמ שי עי עי עשיה טי עי, קי עי שיח עי קה יה עה יא עי עה ישי יה יה קא עב עה עמ עמ עי עמ שי עט יא עי עס עי עי עה קי יב עי יה עי שי שיט יה עייה עייפשיס שיט ימי
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 לָאמַא ואדוַא זומ סע ןוא טלעוו רעצנַאג רעד

 ןעשנעמ רעכלעוו ןיא גנונוישרע ןַא ןעבָאה

 עטרַאה ויב .גודנעסעינ ןעברָאטשעג ןעניוו

 ַא זַא .ןעצַאְלּפ רעדָא ןַא ךיוא ןעק רעסעינ
 -רעפ טעוו ךוטרַאפ רהיא טרעילרעפ סָאװ יורפ

 ןייק .ןעריסַאּפ ךיוא ןעק ןַאמ רהיא ןעריל
 סָאד .עצינלומילש ַא טימ ןעבעל ליוװ ןַאמ

 טכַאנויב דלַאװו ןיא עלוע ןַא ןופ יירשעג ַא

 רעכילקערש ןעקריוו ןעשנעמ םעד ףיוא לָאז

 םעד ןיא טגעיל בייל ַא ןופ ןעלירב סָאד יו
 ַא טהעז יו ןעוו טיורש עלוע יד סָאד טקאפ

 ןעק עיגָאלָאּפָארטנַא וד .רהַאפעג עכילקריוו

 "רע וילנעטס .ןופרעד לעיפ ךילניײשרהַאוװ

 -עב ךיז עזייר ןייז ףיוא טָאה רע ןעוו טלהעצ

 רע ויא דנעגעג רעטנאקעבנוא ןא ףווא טצעז

 ,עדליוו יד ןופ ןערָאוװעג ןעלַאפעב לָאמַאטיט

 ן'םימ ןעגנולק ןעמונעג טָאה רע ןעוו ןוא

 ןענייז ,ןעפורוצנעמַאזוצ ןעשנעמ ענייז קָאלג

 םעד ןופ קערש רַאפ ןעפָאלוצ עדליוו יד ךיז

 לָאמ ןעטשרע םוצ ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,גנַאלק

 .טרעהעג

 -ישרע זיא עכלעוו ,ןָאיגילער עשידוי יד

 ,יירענעידנעצעג טימ לופ טיוצ ַא ןיא ןענ

 ,ןעביולגרעבַא םעד ףווא זיולב ןעהור עכלעוו

 -עג עלַא ןעפמעקעב ןעמונעג םורַאד טָאה

 -רהעלקרענוא יד ןוא ,רעדנואוו עטלעטסניק

 ס'טָאג וצ ןעבירשעגוצ גנוניישרע עכיל

 ןוא קלב ןופ עטכישעג רעד טימס .טפַארק

 רערעביוצ ןופ טייקגיטכעמנוא יד טרעוו םעלב
 ןוא רעדנואו יד .טרהעלקרע ךילטנעפע

 לייוו ,רעטקַארַאכ ןעבלעזמעד ןעגָארמ םירצמ

 טרַאוװנעגעג רעד ןיא עלַא ייז טכַאמ חשמ

 "ווצ עסיורג ערעייז ידכב םימוטרח יד ןופ

 "ווו תונברק ֹוד .ןעכַאמ וצ ןיולק קיטש-רעב

 טָאה קלָאפ סָאד לייוו ,ןערָאוװעג ןעטָאבעג ןענ

 ,תומהב ןערהערעפ וצ טנרעלעג םירצמ ןיא

 ןעמכַאלש וצ ןעטָאבעג סע ןעמ טָאה רַאפרעד

 רעד .ןעשנעמ ןופ דניז יד רַאפ תומהב יד

 םיתמ ןוא רערעביוצ ןיא ןעביולג וצ טָאברעפ

 וצ דומלת ןיא ךיוא יוו השמ תרות ןֹוא זיא
 ט"נ תוכרב ןיא אניטק יבר .טלָאהרעדיוװ טפָא

 ןענייז רעמעב םיתמ יוד" :ףרַאש ץנַאג טגַאז

 ."סנעגיל ןענייז רעטרעוו ערעייז ןוא רענגיל
 -עג טימ יירעביוצ ןעגעג טייברַא דומלת רעד

 -עוועג זיא ןירדהנס ןיא .רעפייא ןעגידלַאוװ

 ךיז טָאה דעילגטימ ןיוא סָאד עדָאמ יד ןעז

 טנרעלעג טָאה רעכלעוו ןעניפעג טזומעג טרָאד

 -עי ןערהעלקרע ןענָאק וצ ידכב יירעביוצ יד

 .(ז"ס ןירדהנס) ,גיטיונ ןעוו לעדניווש ןעד

 -נעצעג ,"גָאלָארטסַא" ,"עגנַאלשטַאגבַא" העז

 ."טסנעיד

 טדָאטש-טביוה (60616668) ןעידרעבפא

 טרָאד .רעניואווייא 900,000 ,דנַאלטָאקס ןופ

 -נוא טנַאקעב ,סָאלש ס'גינעק םעד ךוו טנופעג

 ואוו ,"לטסַאק לַארָאטלַאב" ןעמָאנ םעד רעט

 ---רהָאו ןופ ליוט ןעסיורג ַא טגנוירברעפ רע

 -ורבַאפ-לָאװ ןוא לָאװמיוב-ןעניל עלעיפ טָאה

 -עסעיגנעויוא ,ןעטַאטשקרעוװו עשינַאכעמ ,ןעק

 -ווז ,םוירָאטַארָאבַאל סעשימעכ ַא ;ןעיור

 -יש ,ןעקירבַאפ ַאשטרעפַאטוג ןוא -ימוג-ןעפ

 -עפיילש-רָאמרַאט ןוא -טינַארג ,וורעיוב-ןעפ

 -עג קַאנעירג ןוא ָאגזַאלג ןעשיווצ --- .ןעיור

 -ַאה עטסגיטכיוו יד ןעידרעבַא ןיא ךיז טניפ

 -ַאה ןעזעיד ןופ רהופסיוא רעד .טדָאמשנעפ

 ךיוא ןעטקודָארּפ ענעגייא רעסיוא זיא ןעפ

 -וווצ --- .רעטוּפ ,רעווא ,שיפ ,גנירעה ,תומהב

 ןעטלַאטשנַא-סטייקגיטעטליואוו עלעיפ יד ןעש

 -וא לַאיַאר עטמהירעכ יד טרָאד ךיז טניפעג

 -ונוא םעד טימ גנודניברעפ ןיא ,טעטיזרעווינ

 ואפ עלהוש עדנעטיידעב ַא ;שודעלאק לַאזרעוװו

 .ןעיזָאנמיג 2 ךיוא ווו ,יוברעקַא ןוא עומעכ

 עדנעטיידעב ,לעבשי ידייל ןעידרעּבַא

 -ַארטנַאליפ ןוא ןירעדנעזייר ,ןירעלעטשפירש

 ךרָאל ןופ רעטכָאט סלַא 1887 ןיא .בעג .ןיּפ

 טימ טַאהעג הנותח טָאה ןוא הטומדעיווט

 -יוערפ זיא יז .1877 ןיא ןעידרעבַא דרָאל

 -נעיורפ ץלַאנַאוצַאנרעטניא עגינויא ןופ טנעד
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 -עב טסנע'דרעפ רעטסערג רהיא  .ןענויארעפ

 -עדעישרעפ יד ןעריזינַאגרָא רהיא ןיא טהעטש

 .םייה רעייז ןיא ןעיורפ ראפ ןעירטסודניא ענ

 -ויר ערהיא רעביא קרעוו עגינייא טביורש

 "לעוו ןעיפַארגָאטָאפ טימ ויז טרירטסוליא ,ןעז

 / .ןעמונעג טָאה ןיולא יז עכ

 ,ןָאטלימַאה שודרָאשזד דרָאל ןעידרעּבַא

 .בעג ,ןַאמסטַאַאמש רעשילגנע רעדנעטי ידעב
 טרידוטש .1800 ןיא .טשעג ןוא 1784 ןיא

 טאר זמ ' א

 לי ראו ליפ יצר

 יא אלא
 לא לט טיק

 טא מא ,,-

 יי

 3 א

 א 9 א

 א לא

 ו
 א צ

 א א = א

 ןָאטלימַאה שזדרָאשזד ןעידרעבַא

 -רַאּפ סלַא טלהעוורע טרעוו ,שזדירבמייק ןיא

 ןעדרָאל ןיא 1806 ןיא דעילגטימ-סטנעמַאל

 ,טנַאטנעוערּפער רעשידנעלטַאקס סלַא ויוה

 ןעקרעמעב עיטַאמָאלּפיד ןייז ךיז טזָאל דלַאב

 םוצ תוחילש ַא טימ םהיא טיורטרעפ ןעמ ןוא

 רע ןעגעוועב וצ םהיא רעזייק ןעשוכוורטסע

 -ַאנ ןעגעג עפורג רעד ןָא ןעסעילשנָא ךיז לָאז

 ןוא ךיירגלָאפרע םייהַא טמוק רע  .ןַאילָאּפ

 דַארג ןרעכעה םוצ ןעביוהעג םעדכרוד טרעוו

 ןיא ."טנוָאקייוו" לעטיט םעד טימ לעדַא ןופ

 .ןָאטגנילעוו רעטנוא רעטסינימ רע טרעוו 8

 רעטנורא טָאלּפ סנַאטסרעמלַאּפ ןעגעג טפמעק

  ןעשיזעגוטרַאּפ ןופ לעוגימ ןַאד ןעצעז וצ

 וד ראפ טייבראעג קרַאטש טָאה ןוא ןהָארט

 טביילב .1890 ןיא טייקגיגנעהבַאנוא עשיכורג

 לעיּפ טרעבָאר רעטנוא םוירעטסינימ ןיא ךיוא

 -יצעב ם'דנַאלגנע זיא רהָאי סקעז רַאפ ןוא

 ענייז ןיא ןעגעלעג עטכעמטלעוו יד וצ גנוה

 מימ סימָארּפמָאק רע טכַאמ 1840 ןיא .דנעה

 ןעשיווצ ןעצנערג יד ןעכלעוו ךָאנ ַאקירעמַא

 ןענייז דנַאלגנע טימ סטייטס דעטיינוי יד

 טייז עכילטסעוו יד ןעשיווצ ןערָאוװעג טגעלעג

 -סיוא םעד ךרוד ןוא סנייטנָאמ יקָאר יד ןופ

 -ויב עועיד ןעשיווצ געירק ןרעכיז ַא ןעדימעג

 ןיא רע טרעוו טדיוט ס'לעיּפ ךָאנ .רעדנעל עד

 -ַאה טעניבַאק ןייו ןיא ןוא רעימערפ 92

 דרַאל ,לעסאר ןהָאשוד דרָאל טנעידעג ןעב

 -רָאפ רע .ןָאטסדַאלג םַאיליוװ ,ןָאטסרעמלַאּפ

 ,םעניבַאק סנָאיצילַאַאק ןעטשרע םעד טרימ

 מעד ןעדיימוצסיוא גיהעפנוא רעבָא ךיז טגיוצ

 סהוא סע טהעג רעמילש ךָאנ ןוא ,געירק-םירק

 "ער רע .געירק םעד ןופ גנורהיפנָא רעד ןיא
 קירוצ ןעצנַאגניא טערט ןוא ןַאד טרינגוי

 .טייקכילטנעפע רעד ןוֿפ

 -רָאג לעבּפמעק ןהָאשזד דרָאל ןעידרעבַא

 דנאלגנע ןיא עילימַאפ א ןופ רענייא ,ןָאד

 רַאפ עלָאר עסיורג ַא טלעיּפשעג טָאה עכלעוו

 ןיילא ןוא ,קיטילָאּפ-טלעװ רעד ןיא טייצ א
 רעד .עדענעק ןופ לַארענעשזד רָאנרעװַאג רעד

 -ווברַא םעד ןעשיווצ דרָאל רעטסעטבעילעב

 -וטש ,184/ דנַאלטַאקס ןיא .בעג .סַאלק-רעט

 -לע ענייז ןופ טרעוו ןוא גרובנידע ןיא טריד

 -יא עויטַאװרעסנָאק טימ ןעגיוצעגפיוא ןרעט

 עבעיל עסיורג ַא טַאהעג רעבָא טָאה .ןעעד

 רעכילקילג ַא ןייז טגעלפ .ןעוויטַאמַָאקַאל רַאפ

 "רע םהיא טָאה רערהיפ-וויטָאמָאקָאל רעד ןעוו

 -וצ טגעלפ רע .ךיז ןעבענ ןהעטש וצ טביול

 סָאװ לעטנעה םעד ףיוא דנַאה ַא ןעגעל ךעלסיב

 .גוצ םעד ןעלעטשבָא רעדָא ןעביוהוצנָא טנעיד

 ןעוויוא ןיא ןעליוק ןעפרעוו ךיוא טגעלפ רע
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 ָאקָאל רעטוג א ןערָאװעג זיא רע זיב ןיירא

 -עג רעלוּפָאּפ םהיא טָאה סָאד .רערהיפ וויטָאמ

 ןעוו ןוא ,רעטייברא-ןהָאב יד ןעשיווצ טכַאמ

 װוָא ויוה ןיא ץיו ןייז ןעמונעג טָאה רע

 טרעטסייגעב ןעזעוועג רָאג ןיוש רע זיא סדרַאל

 -ַאװרעסנָאק םעד רַאפ טָאטשנָא סערגָארּפ רַאפ

 -עגפווא םהיא טָאה ןעמ ןעכלעוו רַאפ םזיט

 וצ ןעגנַאגעגרעביא דלַאב זיא רע .ןעגיוצ

 ןעגעג טסעטָארּפ ַא טומ ווטרַאּפ ס נָאטסדַאלג -

 ֹוד ןעכלעוו ,ןַאטסינַאגּפַא טימ געירק םעד

 .םעטפיטשעג טָאה ויטרַאּפ עוויטַאוװרעטנָאק

 טרימרָאפעג טָאה ןָאטסדַאלג ןעוו 1880 ןוא

 ןעידרעבַא דרָאל רע טָאה םוירעטסינימ ןייז

 .גינעק-עציוו סלא דנאלריא ךָאנ טקושעגבָא

 ּפָאק ןיא טצעזעג ךיז סלָאמעד טָאה ןָאטסדַאלג

 -רעבַא .דנַאלריא רַאפ לור-םוָאה ןערהיפוצכרוד

 ןָאורעּפ עטסעב יד ןעזעוועג םורָאד זיא ןעיד

 רעבָא זיא ןיילַא ןעידרעבַא .טסָאּפ ןעזעיד רַאפ

 ןיא רע לייוו ןעליוונוא טימ ןעגנַאגעג וצרעד

 -עטנוא עשיריֵא וד טָאה ןוא רעדנעלטַאקס א

 ךיז רעבָא טָאה רע .טרידוטש לָאמנייק ןעסער

 -וברעפ יד וליפַא ןוא ןעדייררעביא טזָאלעג

 טרהעעג םהיא ןעבָאה רעדנעלריא עטסדנעס

 | .םעטכַאעג ןוא

 עגיסעמ-רַארַאּפ וד ןעכַָארבעג טָאה רע

 דנאלרוא ןוא גינעק-עציוו ַא ןופ גנורהופפיוא

 -עג טסַאהעג רעדנעלריא יד ןופ זיא עכלעוו

 -נוורַא ךיז רע טָאה ןַאמ-טַאוװירּפַא יו .ןערָאוװ

 -וול םעד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ןעפרָאװעג

 -רעביא ןא טומ טייברַאעג טָאה ,סאלק ןעדנעד

 -נווא רענילבַאד יד .טייקמסנערע עדנעגייצ

 סַאה טימ ןעקוק טרעהעגפיוא ןעבָאה רעניוָאוװ

 ,ןילבָאד ןופ טסַאלַאּפ ןעבילגינעק םעד ףיוא

 -ער עשיריֵא ןופ טקירדעג דנַאה יד טָאה רע

 ןוא דנעגעגעב ויז טָאה רע ןעוו ןערענָאיצולַאוװ

 ויטרַאּפ עלַארעביל יד זא ןעטסיירט ווז םגעלפ

 רַאפ טייהיורפ ןעגנערב טיוצ רעד טימ טעוו

 .דנַאלרוא

 טגיוטש עכלעוו וורפ ַא ךָאנ רע טָאה וצרעד

 ךָאנ דלַאב .טכיוניה עדעי ןיא רעביא םהיא

 טכַאמעג ןתח רהיא טימ יז טָאה הנותח רהוא

 רעד סלַא .ןעטּפיגע ןיא עווור סנעגינעגרעפ ַא

 -עגפווא ויז טָאה ןעדרָאג לעפמעק רָאנרעװַאג

 ןעמונעג דלַאב יז טָאה זיוה ןייז ןיא ןעמונ

 םעד ןעקירדרעטנוא וצ ןעקריו םהוא ףיוא

 קעװַא ןענייז ייז ןעוו ןוא .לעדנַאהנעפַאלקש

 -נעפַאלקש 4 ןעמונעג טימ וו טָאה טרָאד ןופ

 טָאה וז ואוו טָאיסַא ךָאנ ַאריאק ןופ ךעלגנוא

 סלַא ןעװעדַאהפיוא םוצ ןעבעגעגקעווַא יז

 טריטּפָאדַא ייז רעטעּפש ןוא ,רעדנעלגנע עוורפ

 ַא ןערָאװעג רעטעפש וויא וז .ענעגווא סלא

 ןעכולטאנָאמ םענוילק ַא ןוא ןירָאטקַאדער

 וז .רעדניק רַאפ "יקניוו ילליוו יוו" לָאנרושז

 דנע סטרעוונַא" ןווארעפ ַא טריזינַאגרַא טָאה

 -נוא עבַאגסיוא עכילטַאנָאמ א טומ "םטרעווּפַא

 ַא ןופ ףיולרעפ ןיא ,ןעמַאנ ןעבלעזמעד רעט

 -טומ 9000 טָאהעג ןווארעפ רעד טָאה רהָאו

 -נוא שיוריַא" ןַא רעטעּפש טעדנורג .רעדעילג

 סע עבַאגפיוא סנעכלעוו ,"וטיוסָאס לעירטסַאד

 -טסודנוא עשימייה ס'דנאלרוַא ןעפלעה וצ זוא

 ןופ עיצַארגימע יד ןעטלַאהוצבא ודכב ןעיר

 םעד ויב ךָאנ טויברַא ןייארעפ רעד .דנאלריַא

 סעשטנַארב עלעיפ טָאה ןוא ,גָאפ ןעגיטנייה

 סעסימ ןעוו .סטייטס דעטיונוי וד ןוא ךווא

 פישנעמרעשט ּוד טרינגיזער טָאה ןָאטסדַאלג

 ,'ןָאיאשיירעדעפ סנעמָאו לַארעביל וד" ןופ

 ףיוא ןערָאװעג טלהעוורע ןעודרעבַא ודיול זוא

 רהוא ןיא זיא ןיוארעפ רעד ,ןוא לעמש רהוא

 "ןעיורפ 80,000 ףיוא ויב ןעסקַאוועג טיוצ

 -עוועג ויא ןָאשיירעדעפ עזעיד .רעדעולגטימ

 -וצנַאמע ןעיורפ וד רַאפ ףליה עסיורג ַא ןעז

 | .עוצַאּפ

 -עטש רעייו ןוא עדענעק ןוא טיוברַא רעייז

 -עגסיורַא טָאה סטויטס דעטיונוו וד וצ גנול

 עדייב ןופ רענגעג יד יב ארומ א ןעפור

 דנאלגנע ןעגונווארעפ ןהעג ייז זַא ןעטייו

 -עוועג ןעגייז יווז .סטייטס דעטיינוי יד טימ

 יוזא םקנופ סטיומס דעטיינוו יד ןיא ןעז
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 -נוא רעייז ןוא ,דנַאלגנע ןיא יװ טבעילעב

 -ווז עדייב ףיוא קרַאטש ןעזעוועג זוא ץנעולפ

 | .קיטנַאלטַא ןופ ןעט

 -ַאש ,דַארנָאק גרָאעג ןַאהָאי ןעידרעבָא
 ןיא 1794 .בעג ,גָאלַאמַאּפ רעשטייד רעדנעפ

 -צרעה ןיא .טשעג ןוא רעוװָאנַאה גרובנעקליוו

 -רומַאנ ןוא עיגָאלַאעהט טרידוטש .1880 גרעב

 רעגידערּפ רהָאי 28 וצ טרעוו .טפַאשנעסיוו

 םוידומש סגנילבעיל ןייז טרָאפטצעז רעבָא

 -לוק-טסביוא ןיא לעיצעּפס ,קינַאטַאב רעד ןיא

 ןעטרָאס עיוונ 4000 רעביא טפַאש רע .רוט

 -נַאלפ ענעדעישרעפ ןופ גנורַאַאּפ ךרוד טכורפ

 ,ןעטכורפ ןעריטרָאפ וצ םעטסוס ַא טפַאש ,ןעצ

 -טסוליא ןַא רע טריצילבופ קעווצ ןעזעיד רַאפ

 ןעמָאנ םעד רעטנוא דנעב 8 ןופ קרעוו סעטריר

-54044 .6205664046 .64 112840008 1086 
0811( 899 

 -ייד רעד ןיא רעכיב עלעיפ ךַאנ טביורש

 -עב ןוא רוטלוק טכורפ רעביא ךַארּפש רעשט

 -ווװו רעד ןופ גנונעקרענַא וד רַאפרעד טמוק

 ןערעוו קרעוו ענייז .טלעוו רעכולטפַאשנעס

 .םרידוטש טנייה ךָאנ

 ."ןעססעה" העז ,ןעסעה-רעבָא

 טדָאמטש עשוסוורּפ גרובנעדלַאװרעבָא

 .וָאלסערב ןופ קריצעב ןוא

 -ויא ,ןעוירעניּפש-סקַאלפ עדנעטיודעב וד בעיל

 -ירבַאפ ןעטשריב ,יירעיובנישַאמ ,וירעסיגנעז

 ,ןעיורעגעוּפמַאד ,יירעצינשייבנעפלע ,ןָאיצַאק

 -עסעיגנעוַא ןוא ןעבורגנעליוק ,ןעיורעיורב |

 רעניואוונווא לעטדעטש עצנַאג סַאד .ןעייר

 .ןענַאיצַאקירַאפ עזעיד ןיא טגיטפעשעב זיא

 : ךַארּפש-רעפיש רעד ןיא גיטסאלרעבָא

 ףיש ַאזַא .ןעדָאלעג גיטרַאסנַאלַאב טינ ףוש ַא

 ןופ ןערעוו וצ טרהעקעגמוא רהַאפעג ןיא ויא

 .דניוו ַא

 רעכולטסוירק א ,ךידירפ סענַאהַאי ןילרעבָא
 ןייז ןענַאטשרעפ טָאה רעכלעוו רעכילטסייג

 -וצ טנענומָארּפ

 יד רַאפ ןעכיורברעפ וצ סולפנווא ןעזעוגילער
 ןופ דנַאטש ןעשימָאנָאקע ןופ גנורעסעברעפ

 וד ןיא טָאה רע .הוה םלועב רעגנעהנַא ענייז

 -קרעוו טרהיפעגנייא ךַאבדלַאװ ןופ ןעלהוש

 וד רַאפ תוכָאלמ ענעדעישרעפ ןופ ןעטַאמש

 סָאװ טייצ רעבלעזרעד ןיא ןענרעל וצ רעדניק

 טרהיפעגניוא טָאה .גיטסייג ךיז ןעדליב ייז
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 -מַאז וצ רעדניק יד רַאפ עסַאקרָאּפש ַא ךיוא

 -ַאנ רַאפ ןעגעירק ייז סָאװ רעדלעג עלַא ןעל

 םוידוטש ןופ גנוגידנעעב ךָאנ ןוא ,ןעיורעש
 םעד טימ .עמוס ןייז ןעגָארקעג סעדעי טָאה

 טנרעלעג טָאה סע סָאװ ךיז רַאפ ןעגנַאפוצנָא
 טכיורבעג ךילנהעזרעּפ טָאה .עלהוש רעד ןיא

 ןעפלעה וצ םיריבג יד רעביא ץנעולפניא ןייז

 זערישזנַארַא וצ םהעווקעב ךיז ןרעיוברעקַא וד
 ןעבעגעג ויז ןוא דנַאל ןעגייא רעיוו ףיוא
 -לוזער עטסעב וד ןעגורק וצ יוזא יװ תוצע

 -רענע ןייז דרוד .טיוברַא רעייז ןופ ןעטַאט

 טלעקיווטנע ךַאבדלאוו ןיא זיא עפליה רעשיג

 -מיוב ןיא טייקגיטעהט עסיורג ַא ןערָאװעג

 יב רעזעיד .יײרעכעװ ייא יורעניּפשילָאוװ
 רַאפ ךיוא רעטסומ סלַא טנעידעג טָאה לעיּפש
 ןעבָאה ןענויארעפ עלעיפ ןוא טדעטש ערעדנַא

 -נולרעבָא" ןעמָאנ םעד רעטנוא םעדנורגעג ךיז

 * ןיא ןערָאװעג ןעריובעג זיא רע ."ענווארעפ

 .18960 ןוא .טשעג ןוא 1740 גרובסַארטש
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 א רע ראש טא או רעש ר ראש לא רע א א ר ארי א

 "וה רעטטהירעג ףלָאדַא רעדנעלרעבָא

 גרובסנעגער ןיא .בעג ,רענכייצ רעשיטסירָאמ

 -עג .וטָאליפ ייב ןעכנומ ןיא טרידוטש ,5

 ןוא רָאמוה רַאפ סערעטניא רהעמ רעבָא טניפ

 -עלב עדנעגילפ" וד רַאפ ןענכייצ ךיז טמהענ

 -עלוּפָאּפ רהעז ַא םעד טימ ךיז טכַאמ ,"רעמ

 = .רע טריצילבוּפ עזעיד ןופ לייט ַא ,ןעמָאנ ןער

 ."םובלַא-רעדנעלרעבָא" ךוב ןערעדנוזעב א ןיא

 ןוא 'קנעשנייו ס'חנ" : גנונכווצ א ענייז

 -רעפטסנוק םעד ןופ םוטנעגיוא סָאד ןעבולבעג

 .ןעפַאה רעמערב ןיא ןיוא

 ןוא טדָאטש ַא ףרָאדסנעטנעלרעבָא

 ףיוא ( },וטותסצ 11011 שיכעצ) ןעמהעב

 ןַאטָאמָאק --- ךַאבנעדָאב ןוֿפ עיניל-נהַאב רעד
 (1900 ןיא) טָאה  .וָאבלָאמ-סכורב-גארפ ןוא

 -עיורב עסיורג טָאה ,רעניואווניוא 8

 ,ןעיורעבעוו ,ןעיירעניּפשלַאװמיוב ,ןעייר

 -םיוא לעבעמ ,עיצַאקירבַאפ ןערַאװלעיּפש

 -קומַארעק ,יירעסיג להָאטש ,ץלָאה ענעגיובעג

 ,ןעבורג ןעליוקנייטש ,ןעיירעקָאט ,עלהוש

 .ןעיירעליטסיד ןייוודנַארב ןוא סוטיריּפש

 -ביוו יד ןופ רענויא ,ןהָאשוד ימענרעבָא
 1704 .בעג ,דנַאלגנע ןיא םיריוטקָאד עטסגיט

 עלעיפ ןעבירשעג טָאה .1812 .טשעג ןוא

 ןייז ןיא טָאה ןוא ךַאפ ןייז רעביא קרעװו

 ןופ טכַאמעג ךיורבעג גינעוו רחעז סיטקַארּכ

 טנייס ןוא טביוה רעד ןעזעוועג זיא רע .ויז

 -יפסָאה רעד ןוא לַאטיּפסָאה וימָאלָאהָאטרַאב

 ךָאנ יוו םהיר א ןעמוקעב םהיא ךרוד טָאה לַאט

 גלָאפרע רעצנַאג ןייז .םהיא רַאפ לָאמנייק

 ענייז טָאה רע סָאװ ןירַאד ןענַאטשעב ווא

 ,ןוא ןיצידעמ טימ טרעטַאמעג טינ ןענעוצַאפ

 רַאפ גנוגעוועב ךס ַא ןערעדרַארעפ ווז טגעלפ

 -עצ-וווּפש םענעבילקעג ַא טימ ,רעּפרעק םעד

 טימ בעל : ןעגָאו רע טגעלפ עכייר וצ .לעט

 יד .סנעפ 0 יד ןעידרעפ ןוא גָאט ַא סנעּפ 6

 ווז סָאװ סָאד טימ ןעציטש רע טגעלפ עמרָא

 -עג .ןערעוו וצ דנוזעג טַאהעג גיטוינ ןעבָאה

 ןעכוז עקנַארק וד" ףורסיוא ןיוז זיא טמהיר

 זץמקָאק םעד רָאנ רָאטקָאד ןעטוג םעד טונ

 "| רָאטקָאד

 -יסור םעד רַאפ ןעמָאנ רעשטייד טסרעבָא

 לענָאלָאק ןעשולגנע רעדָא קינוװָאקלָאּפ ןעש
 .(לענרַאק טינ)

 -ַאלרַאּפ ַא (ןָאװָארעבָא ,ןָֿאװערעבָא

 -נעלג ןוא סליווװו ןופ טקירטסיד רעשירַאטנעמ

 -רעבַא טדָאטש יד .עוסנַאװס ווב ךיושנַאגרָאמ

 טרעוו סע ןעכלעוו ךרוד ןעפַאה ַא טָאה ןָאװע
 רעּפוק ןוא ,ןעוייא ,ןעלווק טרהיפעגסיורַא

 טדָאטש יוד .ןענימ עדנעגולמורא וד ןופ

 וטילַאפיצינוימ יד .רעניואוונייא 8,800 טָאה

 -ווא רהיא טָאה דנוא 1801 טיוז טריטסיוקע

 ,ןָאיצַאליטסיד רעסַאו ,ןעקירבַאפ זַאג ענעג

 וד .סטעקרַאמ קילבָאּפ ןוא ,רעזייהטכַאלש

 .דרע רעקַא 200019 טמהענרעפ טדָאטש

 לעקריצ סגנורעיגער ַא ,ןעקנַארפרעבַא

 סיורג רעטעמָאליק 0908 טלאה ,ןרעייב ןופ)

 -ַאד ,רעניואוונויא 800,000 ןופ ךרע ןַא טומ

 'רעפ טרעוו .ןעדוי 4000 רעביא רעטנור

 -עג זיא .סורויב טדָאטש רעד ןופ טעטלַאװ

 -כרַאפ ,גרעבמַאס ; ןעטקירטסיד 9 ןיא טלייט

 עזעיד .ךַאבמלַאק ןוא ףָאה ,סורייב ,םייה

 י-סקרוצעב 10 ןיא טליימרעפ ןענייז רעדיוו

 -געפ ויא רעטסערג רעד עכלעוו ןופ ,רעטמע

 -נעמביל ווא טנוואוועב טסעטכידעג ןוא ץונ

 (."ןרעייב" העז) .דלעפ

 ,ןָאפ פיליפ טסנרע ףּפמַאקרעבָא

 ףיוא ןענישַאמ-קורד-נוטָאק ןופ רערהופנווא

 ןוא .בעג .ַאּפָארוע ןיא ,ןעצלַאו עטריווארג

 ןווז זיב .1819 ןיא .טשעג 1798 גרובסייוו

 -עג טקורדעג ןערַאװ-נוטַאק עלַא ןענייז טווצ

 עזעיד יוװ טרָאפָאז ןוא דנעה יד םימ ןערָאװ

 טרהיפעגנייא ןענווו ןענושַאמ-קורדיץלַאװ

 -רא יד טכַאמעג ןישַאמ ןיוא טָאה ןערָאװעג

 טָאה רעטעּפש לעסיבַא .ןעשנעמ 900 ןופ טייב
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 ןעמונעג ןישַאמ .ס'ףּפמַאקרעבַא ןופ עדעי א

 ןעברַאפ 4 ןיא ןוטַאק ליימ א ןעלעמש גוטרַאפ

 -וװצ טבעלעג גידנעבָאה .עדנוטש ןייא ךרוד

 גנוו ץנַאג ףּפמַאקרעבָא טָאה רעסַאזלע יוד ןעש

 -ושַאמ קורד יד ןענרעל וצ וָאװ טַאהעג ןיוש

 רענייז ןעזעוועג זיא סע .טייצ רענעי ןופ ןענ

 ןיא טסנוקרעקורד יוד לַאפנווא רעכילקילג א

 .ךאפ"רעבעוו םעד טימ ןעצעז וצ גנודניברעפ

 רעסיורג ףלַאר רעס יכמָאר} ועבַא

 ורטסנעמ ןוא .בעג .דלעה-סגעורק רעשילגנע

 גרובנידע ןיא ץנעדורּפסירוי טרודוטש ,4

 ,ץנעדורּפסירוי גידנערידוטש .גוצּפיול ןוא

 "ומ םוצ טגיונעג רהעמ ךיז רע טלהיפ

 יד ןַא ןַא ךיז טסעולש .ןעבעל ןעשירעטיל

 ןעטירד םעד ןיא 1706 ןיא וומרַא עשיולגנע

 ןוא .עידרַאג רענַאגארד וד ןופ טנעמיגער

 ַא ןופ גנַאר םעד וצ ךיז רע טנעידרעד 7

 וד ןוא טקושעגבָא טרעוװ ,רָאוַאמ לארענעג

 -נַארפ-שילגנע ןופ ךורבסווא םייב סרעדנַאלפ

 -נואוו ַא טרָאד טוייוועב ןוא ,געירק ןעשיזיוצ

 המחלמ ַא ןערהופ וצ םיוקגיהעפ ערַאברעד

 ףורגנָא םייב .ןעפוצנירּפ עשינַאמוה ףיוא

 רעד ןעועוועג רע זיא 1708 ןוא דנַאלָאה ףיוא

 רעטעּפש רהָאו 9 ןיא ,רעידנַאמָאק-טּפי וה

 רעביא רעידנַאמָאק-טפיוה ןערָאװעג רע זוא

 -נוא טסעוו ֹוד ןוא ןיא ליה ןעשילגנע םעד

 -נוא וד טּפַאכרעפ דנַאלגנע רַאפ טָאה רע .ןעיד

 ,טנעצניוו-טנווס ,ַאיצול-טנווס ,ַאדַאנערג לעז

 276 ןייטשרעבָא -- יבאָארקרעבַא

 טפמעק .ָאביווקסע ןוא ַארַארעמרעד ,דַאדינורט

 ןיא (טרָאד העו) ריקוָאבַא ייב טגעוו ןוא

 ויא ןעירדנַאסקעלא ויב ףמַאק ַא ןיא ,1

 ,ןערָאװעג ןעסָאשעג םהוא רעטנוא דרעפ ןייז

 ,בוול ןיא ןעליוק 9 ןעגָארקעג טָאה ןיילַא רע
 טָאה רע זיב ףמאק ןייז טצעועגטרַאפ טָאה רע

 -עגוצ טרעווש םעד אנוש ןייז ןופ ,טגעיועג

 ,םומס וינדוס רעס וצ ןעבעגרעביא יז ,ןעמונ

 רעד ףיוא רעגיטכעמנוא ןַא ןעלַאפעג זוא ןוא

 ,םעדכָאנ גָאמ 8 ווולב טבעלעג טָאה רע .דרע

 .ַאטלַאמ ןיא ןערָאװעג ןעבָארגעב זיא ןוא

 "רעד הנמלא ןיוז זיא טייקשידלעה עזעיד רַאפ

 ןהוז ןייז ןוא לעדַא ןיא ןערָאװעג ןעביוה

 -נַאד ווָא ןָארַאב" לעטימ םעד ןעגָארקעג טָאה

 ןעריובעג זיא טוג עזועיד ןיא ."ןיילמרעפ

 טרעוו ַאקירעמַא ןוא  .עיגענרַאק ןערָאװעג

 רע לייוו ,טריטקעּפסער רהעז ןעקנעדנַא ןייז
 -ַאקירעמַא וד וצ שימַאפמיס ןענַאמשעג ויא

 ןעגעג ףמַאק סגנואוורפעב רעיוז ןיא ,רענ

 | .דנַאלגנע

 רעגרובנעדלָא ןוא טדָאטש ַא ןייטשרעכבָא

 טנענימָארּפ .דלעפנעקריב ןופ םומנעטשריפ

 -ךלָאג ,ןָאיצַאקירבַאּפ ןעכַאזיקומש בעילוצ

 ןוא יירעפיולשניוטש עגיטכווו ,טיוברַא דימש



211 
6 

 218 / לעטימ-רהיפבָא --- טשרעבַא

 סיורג רעטעמַאליק--4 זוא .יירעדוונשנווטש

 .רעניואווניוא 9609 (1905) טָאה ןוא

 ןיא טלַאװנַא - םטַאַאטש - טשרעבָא
 עשטיוד ערעדנַא עטסרהעמ וד ןיא ןוא ןעסיירּפ

 ןוא טפַאשרעּפרעק עטסכעה 'וד ,ןעטַאַאמש

 -ערברעפ זא ןעגרָאז וצ טָאה עכלעוו ,טַאַאמש

 ןוא ,ןעניושרע טכירעג םעד רַאפ ןעלַאז רעכ

 עדנעריטסיזקע יד ךָאנ ףָארטש רעייז ןעמוקעב

 רָארוקָארּפ ַא ןעגרָאזעב וצ טָאה רע .ןעצעועג

 -עג ןוא לָאז רעכלעוו (רָאטויקעסַארּפ .לגנע)

 ןופ ןעמַאנ ןיא רעגעלקנָא סלַא ןענוושרע טבור

 םעד ןערהופכרוד ,ץעועג רהיא ןוא טַאַאמש

 וצ טעוקעד םעד ןעבעגרעבוא ןוא סעצַארּפ

 .ןערהיפוצסווא טערקעד םעד ויצילָאּפ רעד

 טינ ןעק ןוא םרָא זיאר עטגָאלקעגנָא רעד ביוא

 -בור רעד ןוא רעגידייהטרעפ ַא רַאפ ןעלהָאצעב

 טגנַאלרעפ ווזא ,תמא זיא סָאד זא טבוולג רעט

 וצ טפַאשרעּפרעק ןעזעיד ןופ רעטכיר רעד

 .טסבלעז ךיז ןעגעג רעגידייהטרעפ א ןעלעטש

 רעד טגיוצ ּפיצנירּפ ןעשינַאמוה ןעזעיד טימ

 -לושנוא ןעפָארטש וצ טינ טכןז רע זַא טַאַאמש

 ןעטגָאלקעגנָא םעד רעבירעד טפלעה רע .עגיד

 .דלושנוא ןייז ןעזייוועב וצ

 ןעש'לבב ןעטכַא םעד ןופ ןעמָאנ הקשץעבַא

 רעבוא רהָאו 28 טרעיגער טָאה רעכלעוו ,גינעק |

 -עק ןופ ןעמונעגרעביא ןהָארט םעד טָאה .לבב
 .ר"צו רַאפ 2914 ןוא ַאנוליאוסמַאס גונ

212952610,{ 54099165 01 406 14200029 2. 

27, 1896 

 ןעלַאפ עכלעוו ,לעקערב ,לעצינש ,לאפבָא
 דנַאה ס'רעמיוברַא םעד רעטנוא ערַאַאװ יד ןופ

 ןוא לַאפבָא רעועיד .רחיא טיוברא רע תעב

 טוג רעכלעוו דנוק רעד .ךולדיומרעפנוא

 ןוא לַאפבָא םעד רעמיא זומ ןעכַאמ וצ טייברַא

 סָאד רע ןָאק ץעזעג םעד ךָאנ .ןעמחענ טכַארטעב

 ,ןעגנַאלרעפ קירוצ הכאלמ לעב םעד ןופ וליפא

 לַאפבָא רעועיד .טינ סע טוהט רענייק רעבָא

 יי יי יי יי ר ראי ר ר ראי יא ר ירא רו ירא רעש יה

 וצ ןַאק ןוא ןעפיוה עסיורג וצ ךֹיז טלעמַאז

 .ןערעוו טכַאמעג טלעג עטוג

 -סגנורהַאנ יעטשלעפרעפ ,לעטימ-רהיפבָא

 ,ןעטווצ ערעלוגערנוא ןיא ןעסע ,ןעפַאטש

 -נוא ,טייקגווָאלּפָאלש ,גיטסאהיוצ ןעסע

 ןעגיובעגנווא ןעציזו ,ןעטלַאהרעּפ סענייר

 גנוגעוועברעּפרעק ןיא לעגנַאמ ,טייברא רעד ווכ

 ןופ ןעכאורוא יד ןענייז ,טפול עשירפ ןוא

 . טוװהקנַארק עועוד ןופ ודכב --- .גנוּפָאטשרעּפ

 ןעמיה שנעמ רעדעי ךיז ףרַאד ,ןייז וצ וורפ

 ןוא ,ןעכַאורןא עטנַאמרעדנעביוא וד רַאפ

 רונ יװ טייוו ווזא ןעדיימוצסיוא ייז ןעהעו

 .*נווא ןיוש טיײהקנַארק יד רעבָא ווא .ךילגעמ

 -היפבָא גימיונ סע זיא ןַאד ,ןענַאטשטנע לָאמ

 וד ווא טינ וא .ןעכיורבעג וצ לעטימ עדנער

 -ווהקנַארק עיינ וצ גנַאפנָא ןַא גנוּפָאטשרעּפ

 -ולרהעפעג לעיפ רעטעּפש ןענייז עכלעוו ,ןעט

 :ןענייז ןעלטיס יד .עטשרע וד סלא רעכ

 .רוק-רעסאו (1

 -סווא ןערעלוגער ןייק טָאה רהיא ןעוו

 "סילק טכיורבעג ,ןעגרָאמ-הירפ ןעדעו גנאג

 טלאהרעפ .רעסאוו עטלאק טוימ עצורפשי-רוט

 "עג טריּפש רהחוא ויב ךיו ןיא רעסאוו סָאד

 ענייר ןייק טפלעה .ןעגודוולוצסווא ןעגנואווצ

 א וצ ץלאו לעפעל א טשימ ןאד ,רעסאוו

 ןאד ,טינ סָאד ךיוא טפלעה .רעסאוו טרַאוװק

 -נווב סָאד .ץלאו טימ רעסאוו עמראוו טצונ

 טקנוטעגניוא רעהירפ זומ רעצירּפש ןופ לעד

 -עגנוורא טרעוו סע רעדיוא לויאמיוב ןיא ןייז

 -טרָאפ ווזא וומ סעועיד .םראד ןוא טקעטט

 -געט טרעוו גנאגסיוא רעד זיב ןערעוו םצעזעג

 רעד יוװ טוג יוזַא .גודנעווטיונ ךיז-ןופ ךיל

 ןעדעי רע וומ וווזא ,גָאט ןעדעי טסע שנעמ

 ןעסע סָאד ואוו םיור םעד ןעפאש רעהירפ גָאט

 .ןעגוולוצנוורא

 .ןעלמימ עשיניצידעמ (9

 לעטימ-סגנורהיפבַא יד טליוט ןיצידעמ וד

 .ךָאנ גנוקריוו רעייז ךָאנ ןעסַאלק עגינווא ןוא
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 א א א ר א א אש אש הע שלא לא א יי

 (12424108) .דלימ ןעקריוו לעטומ עדנעגלָאּפ

 ןופ םיוש ,גינַאה ,לווא-ןעמלאפ ,ליואילעדנאמ

 עשידניא ,ןעמוולפ ,טפאורעקוצ ןעדנעדעיז

 ,ןעטַאלַאס ,טיורבניורב ,ַאיזענוגאמ ,לעטיוט

 לעסיב א --- ,רעסַאוװ-לעבעוש ןוא עּפָאק

 :ןענווז (00:846+76.) ןעלטימ ערעקראטש

 -ָאו ,ראבראבָאהר ,ליוא-רָאטסאק רעדָא-ןיציר

 ,ַאדַארַאגַאס ,ַארַאקסַאק (סעננעצ) ,רעטעלבנענ
 -עג רונ ןענָאק וורד עטשרע יד .טפאועָאלַא

 -ראהרעפ-ךיוב עגילעפוצ ייב ןערעוו טכיורב

 ייווצ ןערעוו טכיורבעג טינ רעבָא ןערָאט .גנוט

 טלָאהרעדיוװ ןענָאק רעבַָא עטצעל וד .לָאמ

 -רעפ וצ גנוקריוו רעייז ןהָא ןערעוו טכיורבעג

 -עג א רעביא זָאל ןוא טגינייר ;טולב ןופ

 -וור ליוא-ןיציר דנערהעוו ,ןעגָאמ ןעטכַאוװש

 -- ,דנוזעג ןעגָאמ םעד טוָאל ןוא טגינ

 ראפ לעטימ עקראמש (5210 231821176)

 -ןיומטש ,ץלאז-םָאסּפע :ןענויז עקנארק-רעבעל

 ןוא ַאיוענוגאמ ןופ ץלאו-ןענָארטיצ ,ץלאז

 .*"ונייר ןערעסאוו-לארענומ עלא .רעסאוו-אדָאס

 .עטברַאפעג ענייק רונ ,ןעגָאמ םעד ןעג

 ןערעו (2:13) ,ןעליטסאפ רחיפבָא

 םארג 8 טומ דנוראמאט םארג 180 ןופ טכאמעג

 ןוא טכַאמעג ןוא ןעטענקעגברוד ץרַאהַאפַאלַאו

 םימ ןאד ןערעוו עכלעוו ךאלעכליוק עניילק

 .ןעגיוצעגרעביא עדאלָאקַאשט

 ןעניוועג םענעי ןופ סאווטע ,ןעקנַאצבָא
 גנאל ווזא םענעו טימ ךיו ,ןעקנאצ ךרוד
 .ךָאנ טיג רענעי זיב ןעקנאצ

 ."ןעבוורטשבָא" העז ,גוצבַא

 ןופ טרָא ןייא ןעלײטבָא ,ןעמיױצבָא

 ,לעגעיצ ,טָארד ןופ דנאוו א ךרוד ןעטייווצ םעד

 .ןעוויא רעדָא ץלָאה

 ,גנורהעצבא

 ."גנורהעצסיוא"

 ןופ עדנעגעל רעד ךָאנ--.ינַאקיײדנעצבַא

 ,"גנורעגאמבַא"/ העו

 .דנעגוו ןופ לאווק א -- םיוצ רעטלא רעד

 רע לוווו טכוזעג יז טָאה ןדקומ רעדנאסקעלא

 גובווא ןוא ןעקנירט רהוא ןופ טלָאװעג טָאה

 וד ןיא טכוזעג יז טָאה רע .ןעבוילב ןעבעל

 עדנעגעל יד .גלַאפרע ןהָא רעבָא ןעשינעטסעיוו

 ןיא ןערָאװעג ןעמונעגפיוא םהֹוא ךָאנ זיא

 עדנעגעל וד .ןָאיגילער עשינַאדעמַאהַאמ רעד

 -נַאטשרעּפסימ א סווא ךילניושרהַאוו טמַאמש

 םימ רוקמ" לעביב רעזנוא ןופ עזארפ רענעד
 .הרות וד טניומ עכלעוו "םייח

 -ניא עשינַאמיהארב יוד ייב ,רעזוקבַא

 רעכלעוו ךייט םעד ןופ ןעמָאנ רעד ,רעיד

 טלעדנאוורעפ ןיורא ןדע ןג ןוא גידנעסעולפ

 כילטעג סָאד רעדָא ךלימ וצ רעסאוו ןייז רע

 ' ."רַאטקענ" קנַארטעג

 רעגוטכור ,ןעננוצריקבָא

 ."תובית ישאר" העז ,"רומ

 -איווערבבָא"

 -נעגעג ןויא ןופ ןָאט םעד ,גנַאלקבָא
 | .ןעגָארטרעביא ןעטייוצ א ףיוא דנאמש

 -עבאווש לָאמעלא סָאד ,ןעגנילקבָא

 רעדָא טגנילקרעפ רע זיב ןָאט םעד ןופ ןערעפ

 .ףיוא טרעה

 ןויא ןעוו ,ץייר-טכיל רעדנעגנילקבָא

 ,גווא םעד רַאפ טמוק דנאטשנעגעג סעטרעילָאק

 ןוא טיוה:צענ יד ףיוא ברַאפ ןייז טלַאפ ווזא

 דנאטשנעגעג ןעטרעילָאק םעד ןופ דלוב סָאד

 וד ןיא ,ןייא עזייוו רעזעיד ףיוא ךיז טקירד

 רעד ןופ טכיל ןופ ץייר םעד ךרוד ,טיוה-צענ

 טרעיוד טיוה-צענ יד ףיוא ץיור רעד) .בראפ

 עועיד .(גנוקריוונייא-טכול יוד סלא רעגנוול

 ןוא טעדעימרע ,רעדנאנאכַאנ טצוור טכול

 .גנַאגרעביא םייב זא ווזא גיוא סָאד טכאווש

 סע זיא דנאטשנעגעג ןעטרעילָאק-ויוװצ א ףיוא
 עגיטכיר יד ןעהעז וצ דנַאטשמוא רהעמ םונ

 -נָאז ,דנאטשנעגעג ןעטייווצ םעד ןופ רעילָאק

 -ָאפ םעד ןופ רעילָאק םעד טימ טשימעג ןרעד

 ןערעילָאק עועיד ןופ שאמשימ רעד .ןעגיר



 282 םַאהַארבַא -- ַאזורג ַארבַא 281
 משא

 :עיגָאלָאיזיפ עשיטּפָא רעד ןיא ןעפורעג טרעוו

 -נולקבָא" -- ."ןעבראפ וד ןופ ןעגנולקבָא"

 רָאסעפָארּפ ןופ זיא ןיז ןעועיד ןיא ?ןעג

 ןייז ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ טדנואוו םלעהליוו

 (116002086 4. 2247810108196068 18ע000-

.418 8616 ,1 2064 10916 

 .ןערָאװעג טרהופעגנווא

 רעמוירק א (  40:4 01128) ,ַאזירג ַארבַא
 -וור וצ לעטימ סלא טכיורבעג טרעוו עכלעוו

 .טסול עכוילטכעלשעג וד ןעצ

 -וברעפ ,םואעטיזָאד שטיוװַאדארבַא
 רעד ןופ רעדנירגעב ןוא רעלעטשטפירש רעש

 ןוא .בעג ,רוטארעטיל עשיברעס ענרעדָאמ

 ,1811 דארגלעב ןיא .טשעג ןוא 9

 -עלעג טָאה .טכורעטנוא ןופ רָאטקעריד סלא
 ,רעדנעל עלעיפ טזיירעב ,ןעכַארּפש עלעופ טנער

 -וא ןוא ערעיוטנעבא עלעיפ טבעלרעד טָאה

 ענייז ןופ דנעב 10 ןופ גנולמאז א ןעזָאלעגרעב

 רָאנ רעיברעס וד ןעבָאה םהיא ויב .ןעטפירש

 רע ןוא ,ךארּפש עשיוואלס-נעכריק יד ןעזעלעג

 -עדייר רעד ןיא ןעבירשעג טשרע וצ סָאה

 .קלָאפ ןעשיברעס ןופ ךארּפש

 -רעפ ַא ַאווס ןופ גינעק ,םוטַאדַארבַא/

 ןיא .סוריצ ןעגעג ןעירוסא טימ רעטנינויא

 ןווא טריקאטא סוריצ טָאה טייהנעזעוובא ןייז

 ענעגנאפעג יד ןעשיווצ ןוא רעגאל ןעשיריסא

 ןופ וורפ יד ,אעהטנאפ ןעזעוועג ךווא ויא

 טלעדנאהעב רהוא טָאה סוריצ .סוטאדארבא

 סוטאדארבא ןעוו ןוא דובכ ןעמסערג םעד טימ

 -קנאד סיוא ךיז רע טָאה ןעמוקעגקירוצ זוא

 ןעסָאלשעגנָא גנולדנאה עועיד ראפ טייקראב

 רעמפיגע יד ןעגעג ףמאק א ןיא .סוריצ ןָא

 יד .דלעפטכאלש םעד ףיוא טיוט רע טלַאפ

 סָאד ךיז טמהענ ,גידנערעהרעד סָאד ,יורפ

 -עגכַאנ ןעבָאה ןעכונע 8 ערהיא ןוא ןעבעל

 ווו ראפ טָאה סוריצ .לעיפשייב רהיא טגלָאפ

 -םווא םעד טימ טנעמונַאמ א טלעטשעגפיוא

 רעד ןוא "אעהטנאּפ ןוא סוטאדארבא , טפירש

 .ךארּפש עשורויס

 א (עיגָאלָאהמומ עשיבארא) ,אהַארבַא

 ןופ ושַאוגענ גינעק םייב רעטלאהטאאטש

 ןעשינַאדעמַאהָאמ א טיוב רע .ןעיניסעבַא

 סםלא ןוא אקעמ וצ ץנערוקנַאק םלא לעּפמעט

 וד ּוא ןהעזעג ןעבָאה אקעמ ןופ עגוליוה יד

 ןעבָאה רעגינעוו ןערָאװעג ןענייז רעגלופ

 טומ לעּפמעמ ס'ַאהַארבַא טכַאמעג אמטמ ויז

 רעגליּפ ענערָאלרעפ וד סָאד טַאטלווער םעד

 סעכ ראפ .ןערָאװעג ןענואוועג רעדיוו ןענייז

 ,ַאקקעמ ןעגעג געירק טרהעלקרע ַאהַארבַא טָאה
 ןעלזע וד טימ ןעטנַאפעלע עניוז ווו רָאנ

 ייז ןעבָאה אקעמ ןופ טנהָאנ ןעמוקעג ןענייז

 ףווראד דלאב .ןהעג רעטיוו טלָאװעג טינ

 רעדעי א ,םי ןופ לעגייפ וד ןעמוקעגנָא ןענייז

 םענייא ;רענויטש 9 ןעגָארטעג טָאה ווז ןופ|

 ןעדעי ןיא םענווא וצ ןוא לעבָאנש ןיא

 ןעזעוועג זיא ןיימטש ןעדעו ףיוא ;לעסופ

 סגעכלעוו ףיוא ןעמָאנ רעד ןעבירשעגפווא

 -רעד ןעבָאה ויז סלא ןוא ,ןעלאפ טעוו רע ּפָאק

 ףליח ס'ַאהַארבַא רעביא לעמיה םעד טכיורג

 רענייטש יד ןופ ןעגער ַא טכַאמעג ויז ןעבָאה
 זיולב .ןעלַאפעג טדיוט זוא לוח עצנאג סָאד ןוא

 םעד ןעגָאזנָא ןעפָאלעג ויא רעכלעוו רעניוא

 ןוא לעגיופ א רעבָא ,הער הרושב יוד גינעק

 ןוא ןיוטש א טימ ןעגוולפעגכָאנ םהיא

 יד טגידנעעג טָאה רע רָאנ יווװ ןוא לעבָאנש

 ןיא ןיימש רעד ןעלאפעג םהוא ויא הרושב

 םעד רַאפ טדיוט ןעלַאפעג זיא רע ןוא פָאק

 .סופ ס'גינעק

 -ָאסעפַארּפ .ןיוועל ײלָאקינ ,םַאהַארבַא

 -נעפָאק רעד ןיא ךארפש עשיויוצנארפ רעד

 -ַאמָאנ רעגיצנייא ןוא םעטיורעווינוא רעגאה

 .בעג .טדָאטש רעד ןופ טייצ ןייז ןיא סור

 1870 .טשעג ןוא ןעגאהנעּפַאק ןיא 8

 -טומ" ךוב ןווז סווא .טדָאמטש רעבלעזרעד ןיא

 וא ןהעז וצ זיא "ןעּבעל ןיומ סווא ןעגנולייט



 וצ ןעועוועג זיא ןעבערטש טפיוה ןייז |

 ווא רע .רוטארעטיל ןוא טסנוק ןופ ןעטסנוג -

 ןופ רעלמאו רעכילטפאשנערויל א ןעועוועג

 רעד ןיא ךיו ןעניפעג עכלעוו ןעיפארגָאטווא

 -כוט א טָאה .קעטָאולביב עכולגינעק-שוינעד

 ןופ ענייארעפ עלא ןיא טַאהעג ליוטנא ןעגוט

  ןוא ,ןעגַאהנעּפָאק ןופ טסנוק ןוא רוטארעטיל

 טימ ןענאטשעג גנודניברעפ ןיא ךרודאד זיא

 רענעו ןיא דנאל ןייז ןופ רענעמ עטסערג וד

 | ..טייצ

 -סווא עטמהירעג רהעז א ,םונָאטַארבא

 -קָאטסימעהט ןופ רעטומ וד ,יורפ ענעסאלעג

 רהיא ןעבַאה טייצ רענעי ןופ רעטכוד וד .סעל

 ןוא ךרַאטולּפ ,ןעמַארגיּפע עגינויא טעמדיוועג

 . טקַאפ רעועיד .רהיא ןופ ךיוא ןעדייר ןַאיצול |

 םויצ רענעי וצ ןעועוועג זיא תונז סָאד טגיוצ

 -כוד עכלעוו טייהנעבאהרע ןא ,ןעבורג יד ייב

 ןוא .ןעגייושרעפ טנָאקעג טינ ןעבָאה רעט

 -עג הכוו טָאה יורפ ַאזַא ןופ ןהוו רעד זא

 ןוא ןעהטַא ןופ רידנַאמָאק רעד ןייז וצ ןעזעוו

 .עטָאלּפ עשינעהטַא יוד ןופ

 -רידאגירב ,דראנרעב םארבא ,םַארכַא

 .עירעליטרא רעשיזווצנארפ רעד ןופ לארענעג

 ַאמָארבַא --- סונָאטָארבַא

 .וסגנַאנ ןוא 1824 רַאונַאו ןעט12 ןעד .בעג

 ןוא גנודליב ערַאטנעמעלע ןייז טרָאד טמוקעב

 עלהושכַאה עשינכעטולַאּפ רעד וצ רעביא טהעג

 טנאנעמוול רע םרעוו 184/ ןוא .זוראפ ןיא

 םעד רע טגירק 1804 ןוא גרובסארטש ןיא

 ןעמאווצ ןאד טהעג ןוא ןאטיּפאק לעטיט

 דלעפטכאלש םעד ףיוא ףעעבול לארענעג טימ

 -ָאטסאוועס ןופ לאפ םעד ךָאנ .םירק רעד ןיא
 1870 ןיא .ןעדרָא-רעטיר םעד רע טגירק לָאּפ

 -עגנָא טרעוו ןוא "רָאיאמ" גנאר םעד רע טגירק

 .ָאה'ד ןָאוגעל םעד ןופ דעילגטימ סלא ןעמונ

 -רודאגורב גנאר םעד רע טגורק 1888 ןוא .רענ

 -ווצעגקירוצ ךיז רע טָאה 1886 ןיא .לַארענעג

 .ןָאוסנעּפ רעלופ טימ ןעבעל-רעטילוימ ןופ ןעג

 ןוא ןעמאלג א טימ עצנאלפ א ,אמָארבא

 .לעגנעטש ןעגובוור א טוימ ךיוא לָאמעכנאמ

 ןעשיעפָארוע ףיוא טהילב ,ןירג גידנעטש זוא

 עמייוצ א -- .ןעטייווצ םוצ טֹרָא ןייא ןופ

 ןיא ןעניפעג .טסוגיוא ןעט10 ןיא ךרעב ןעדָאב

 .ורובסלַאס .ד ןופ 1770 ןעידניא ןעכילטסָא

 -ווידעב ןוא ןעשוכורג ןופ טמַאטש ןעמַאנ רעד

 רַאַפ טינ ןוא םָאג רַאפ טינ זייּפש ַא"7 טעט

 -ויל רעדָא ןעראברעקא ףיוא טסקאוו ."ןעסקָא

 ןעגָארטרעביא ךיוא ךיז טוָאל .ןעדָאב ןעגימ

 רעד ןופ זיא ןעמָאנ ןעזעיד רעטנוא עצנַאלפ

 -ןונ ןיא ןערָאװעג ןעדנופרע .גנוטא; ַאקָאק
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 ןוא ךיוא טסקאוו .1800 ןוא סליווו-הטיוס

 ןעדעי רעטנוא ןעקסאוו ןַאק ןוא ןעידניא

 -קָא ןוא ונוי ןיא טהילב .טאמילק ןעשיּפָארט

 יד ,גירָאָאה ןענייז רעטעלב יד .רעבָאט
 -סָאנק עלעיפ טָאה ,טיור רעדָא לעג ןעהטילב

 .ןעּפ

 .קרָאונ ,טענרַאב יבר ץיווָאמַארבַא

 וירד ןיא קרעוו א ,"לארשי תד" ןופ רבחמ

 ,רוציקב םיניד עשידוי םורא טלעדנאה ,םיקלח

 ןופ טצעזרעביא ,שילגנע ןוא שיערבעה ןיא

 עמראוו א טגָארט קרעוו סָאד .ןָאסנורהא .ד .ס
 ןוא טנַאלַאס לאומש 'ר ןואגה ןופ המכסה

 -רעפ וצ קעווצ םעד טָאה סע .םונואג ערעדנא

 -גנע יד ןעשיווצ םיניד עשידוי יד ןעטיורּפש

 טינ ןענָאק עכלעוו ,ןעדוי עדנעכערּפש שיל

 ,גנוצעורעביא יד .לאנוגירַא םעד ןענרעל
 : ןרעלהעפ עגיטכיוו ייווצ ןופ רעדייל טעדיול

 -נָא ךיוא טפראדעג טָאה ןוא וורט םינ זיא יז

 יוו סיוא סע טהעו טינא ;ןעלעווק יד ןעבעג

 ןהעורעפ א .טענראב 'בר ןופ הרות עיינ א

 א ןיא ןערעוו טרעסעברעפ ךָאנ ןָאק סעכלעוו

 .עגַאלפיוא עוונ

 -קא עשידוו ,ענוב שטיווָאמַארבַא

 .בעג .סקָא ענוב ןעמָאנ רעגיטריבעג ,עפירעט

 פעוועדָאהעגפיוא ,1860 דנאלסור ,ווָאטַארַאס

 1880 םורא .וועיילָאקינ ןיא עבָאב-עדייז ןופ

 ןיא עקטסירָאכ סלא ןעטערטעגנווא וז זיא

 -ךלָאג ןענַאװ ןופ ,סעדַא ןיא עּפורט ס'רענרעל

 ןיייו ןיא ןעמונעגרעבירא רהיא טָאה ןעדַָאפ

 -פווא רעטשרע רהוא ןוא ,עפורט עדנערעדנַאוװ

 ןיא ןעועוועג זיא עסווטקא סלא טורט

 מָאה סָאד .עמַאמ ס'קירדנעמש סלא ,יקָארַאס

 םווז וויא וז ןוא לאפוצ א סלא טריסאּפ

 ןוא .ןוטסילַאר רעטומ סלא ןעבולבעג טלָאמעד

 םעד טםומ םַָאהעג הנותח יו טָאה עּפורט יד

 סָאד סלא .שטוווָאמארבא רָאוטקא

 "עג ןעמַאברעפ דנַאלסור ןוא זיא רעטַאעהט

 -עגנָא ךיז ןַאמ רהוא טימ וו טָאה ןערָאװ

 ,ונרעינוַאּפ ונשזַאוסורפ .עשידוו

 "עגמטומ ןוא סוקריצ סעינָאריּפ ןָא ןעסָאלש

 "מורא רהָאי עכילטע ךָאנ .עמומָאטנאפ טלעוּפש

 -ור רעביא ןעפורט עשידוי טימ ןערעדנאוו

 1880 ןיא וז זיא ןעיצילַאג ןוא ,ןעונעמ

 ךָאנ עפורט ס'יקסעלוגָאמ טומ ןעמוקעגנָא

 םָאה .יוסָאר" ןיא טרובעג רהיא .קרָאוונ

 .ךארּפש רהוא ףיוא לעּפמעטס א טנוולעגפיורא

 -מהירעג ,דאלאוװעסװ שטיווַאמַארבא
 -עשונוא רעדנעטיידעב ןוא רעפישיטפול רעט

 ןיא ."עלעדנעמ ןעדייז" ןופ לעקונווא ןא ,רעינ

 -אמ וצ ןעגנולעג ווא סע ןעמעוו רעמשרע רעד

 ןוא גרובסרעטעּפ ןעשיווצ עווור-טפול א ןעכ
 רעדנעלגנע םייב טנרעלעג טָאה רע .ןילרעב
 -טפול ןעשטייד םייב ןוא טוורוו רָאבליוװ

 ןייז טָאה רע ןעוו .דראגלעננע רָאואמ רעפוש

 וויא טרהיפעגכרוד 1012 ןוא גנומהעגנרעטנוא

 ןערָאװעג ןעמונעגפווא גרובסרעמעפ ןיא רע

 ןענייז ןעגנוטויצ יד .סעיצאווַא עסיורג טימ

 -עסיטנַא יד רעבַא םהיא טומ לופ ןעועוועג

 -רעפ טנָאקעג טונ ןעבָאה ןעגנוטווצ עשוטימ

 ךרוד ןעמוק לָאז געיז ס'דנאלסור זא ןענייווש

 טהערפעג ךיז ןעבַאה ווו .דנַאה עשידוי ַא

 -עג ווא רע סָאװ ,טימרעד סנעטסגינויוו

 -ווצ עשיטעדאק יד ןעזעוועג זיא סע .ט'דמשי

 םעד ןעועוועג הלגמ טָאה עכלעוו "שטער" גנוט

 -דנע ווא רע .רעגעיז ןעשיסור םעד ןופ סוחו

 רעד ןופ גידנעלַאפ ןערָאװעג ט'גרה'עג ךיל

 .עזייר רעכילקילגנוא ןא ןיא טפול

 -נעמ" ןופ ןהוז ,לאכימ שטיווװָאמַארבַא

 טגידנע ,1880 .בעג ,טעַאּפ רעשיסור "עלעד

 -סרעטעפ ךָאנ טרָאפ ,רימָאטישו ןיא םווזאנמוג

 ןיא טרָאד ךיז טשומרעפ ,(דארגָארטעּפ) גרוב

 טקושרעפ טרעוו ,גנוגעוועב עשיטילָאּפ יד

 -וטש ,קסלעגנאכרא ןיא טייצ ענוולק א ףווא

 סלא טגידנע ,ץנעדורפסירוי רעטמעפש טריד

 ןיא עטכידעג טבוורש

 ןוא ןעמפירשטיוצ עשיסור ןוא עשידוו-שוסור

 ענוומעגלא ןופ ייֹז ןוֿפ עלעיפ .ןעלאנרושז
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 טָאה ,עשילביב עגונווא ןוא .ַאמעהט

 ענייז עלַא ןופ להַאוװסיוא ןא ןעבעגעגסיורא

 -רַא ס'נעטַאט ןופ זוא .ךוב ןייא ןיא רעדעיל

 .ןערָאװעג טסולפנויאעב גינעוו ץנאג ןעטיוב

 -עדנעמ) ,בקעי םולש שמטיווָאמַארבַא

 ןופ רעטָאפ רעטנעקרענא (םירפס רכומ על

 -אק ןיא .בעג .קיטסירעטעלעב רעשידוי רעד

 .צעד .טשעג ןוא 1886 .צעד ,קסנומ ויב ,עלוּפ

 ןופ דומיל-רדח ןעטשרע ןייז טגירק .7

 לעביב יד טנרעל ,השמ םייח 'ר רעטָאפ ןייו

 -סווגעב קראטש טרעוו ןוא קשח סיורג טימ

 טהעג ,טלאהניוא ןוא ךארּפש רהיא ןופ טרעט

 םייב טנרעל ןוא גָאמיוב רדח ןיא רעהכָאנ

 רָאמוה א טלעקיווטנע .טכַאנייב ארמג ןעמאט

 עשיערבעה יד ןופ טייקגימייד-לעיפ יד סיוא

 ןַאמרעגנוי סלַא עלעדנעמ

 ערעמעּפש וד ןיא ךיז טגיוצ רעכלעוו רעטרעוו

 עשיערבעה ןופ ןעדנעוורעפ ןייז ךרוד ןערהָאי

 -רעפ .ןעקעווצ ערעדנַא ץנַאג ףווא םיקוסּפ

 ןייז וצ רעטָאפ ןעבעיל ןייז רעבַא טרעיל

 טלָאמעד ןופ ןוא רעטלע סערהָאי ןעטנהעצריפ

 ןייז ןעביוהעגנָא ךיז טָאה --- רע טגָאז -- ןָא

 שטיוװָאמארבַא

 .םיקודקד ןוא םוטרּפ ענייז עלא טימ רעצ ייחו

 זא" -- רעטייוו רע טגָאז -- ?טנווש סע"

 -עב ךיא ןיב ,ןערַאוװעג ןעריובעג ןיב ךיא יו

 -עטשטפירש א ןערעוו וצ ןערָאװעג טמימש

 ,ודכב .קלָאפ ךילקילגנוא םירָא ןיימ ייב רעל

 קלָאפ םעד טימ ןערעוו טנַאקעב וקאמ לָאז ךיא

 טָאג טָאה ,ביוהנָא ןופ ךיילג ןיוש ,ןעצנאגנוא

 יד רעביא הילפ ,עלעגיופ ןיימ ,העג :טגָאזעג

 יד ןופ רעטסכילקילגנוא רעד ייז ןוא ,טלעוו
 ".ןעדוי יד ןעשיווצ דוי רעד ,עכילקולגנוא

 -רעל טקישעג םהיא ןעבָאה םיבורק ענייז

 דלאב רעבָא טרהָאפ רע ,שטיוועקמוט ןיא ןענ

 רעד ךָאנ רעטעּפש לעסיבא ,קצולס ךָאנ רעבירא

 ראפ טנרעלעג טָאה רע וָאװ ,הבישי רענליוו

 א ןופ ןעבעל סָאד טבעלעג ןוא רהָאו ייווצ

 עדמערפ ייב געט ןעסע .ה .ד .רוחב-הבושי

 עמירָא ןייז טָאה טייצ-נעשיווצ ןיא .ןעשיט

 רעכלעוו רַאדנערַא ןַא טימ טַאהעג הנותח רעטומ

 ,יקינלעמ ףרָאד ַא ןיא להימ א ןעטלאהעג טָאה

 רעמָאפ-ףעיטש ןייז .עלוּפַאק ןופ לימ 0

 ויווצ יד .םֹיהַא ןעמוק וצ ןווא םהיא םעדאל }

 יד קשח ַא טכַאמעג םהיא ןעבָאה תורצ רהָאֹו !

 ןעסע וצ טינ ודכב .ןעמהענֹוצנָא גנודאלניוא

 ס'רעטָאפ-ףעיטש ןייז טימ רע טנרעל טסניזמוא

 ךאפ ויירפ ,טייקליטש רענעי ןיא ןוא ,רעדניק
 ןייז ךיז טָאה ,הנויח תוגאד ןופ טייצ רעד

 ,ןעלקיוורעדנאנאפ ןעמונעג המשנ עווויטיזנעס

 עפראש ןייז סָאװ ןענכייצרעפ ןעמונעג טָאה

 שנעמ ןופ ןעבעל םעד ןיא טקרעמעב טָאה גיוא

  ,ןעבירשעג ,טנעכווצרעפ טָאה רע .רוטאנ ןוא

 רעדיו ןוא ןעבירשעג רעדיוו ,טקעמעג
 -עגנויא ךעלסיבוצ ךיז טָאה רע ויב ,טקעמעג

 ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעקנאדעג ןוא ,ןעבירש

 .רדפ א טימ רעיּפאּפ םעד ףיוא ןעניישרע

 ןיולא רע יוו -- ןעבָארּפ עטשרע ענייז ןופ

 ווו .ןהעו סטשינ טלעוו יד טעוו -- טגָאז

 -עג ךילגעמ טינ סָאד זיא יקינלעמ ןיא .גנורג

 טָאה סָאד ןוא םירפס טכוזעג טָאה רע .ןעזעוו

 קורוצ טרהָאפ רע .דלודעג ןייז ןעסערעד םהוא



 שטיווָאמַארבַא

 שרדמה-תוב א ָאד ויא סע וָאװ עלוּפאק ךָאנ

 זיב טנרעל ןוא טרָאד טציז רע .םירפס םימ

 ץענעמאק ךָאנ טּפעלשרעפ םהיא טָאה רענייא

 ןערָאװעג טנַאקעב לאפוצ א ךרוד זיא רע וָאװ

 ,1 דנאב ,יקצינבר העז) רעבָאלטָאג טימ

 םיבתכ סעלעדנעמ ןופ עבאגסווא םועליבוו

 ב רקמ רהעז םהיא טָאה רעכלעוו (96 טייז)

 טלהיפעג טָאה רע .רעוופ ןיא ןעגנאגעג ןענייז

 ןעביורש ןענַאק וצ ידכב ןענרעל זומ ןעמ זא

 -געו א ןעמוקעב רע טָאה טרָאד .ןעזעוועג

 .וווה עמרַאו א ןוא קעמטָאולביב א ,רעזייוו
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 ןייז וצ עלעדנעמ םועליבוי
 ,.,,י

 םעד טנרעלעג םהיא טָאה רעטכָאט ס'רעבָאלטָאג

 ךיוא יווװ ,תיב-ףלא ןעשטייד ןוא ןעשיסור

 -עב רע טָאה זיולק רעצענעמאק ןיא .ןענכער

 הנותח טָאה רע ,וילע ןא ראפ םש א ןעמוק

 רעכלעוו טימ רעטכָאט ס'ריבג ַא טימ טַאהעג

 רעדניק יד .רעדניק ייווצ טַאהעג טָאה רע

 רהָאי יירד ךָאנ ,ןעברָאמשעג םהיא ןענייז

 -וצ םהוא ויא בייוו ןיוז זא רע טנופעג

 ןוא רהיא טג רע ,ןעכיולג ןייז טינ ,טסָארּפ

 סוג ןוא עילימאפ רהיא טימ ךיז טדיוש

 ,טפאשדניורפ

 רבד לע בתכמ" לעקיטרא רעטשרע ןייז

 -רהָאי ןעטשרע ןופ 281 דיגמה ןיא "ךונחח

 ןייז ןהָא ןענושרע טרָאד זיא (ג"ורת) גנאג

 גנושארעביא ןא ןעזעוװעג ווא סָאד .ןעסיוו

 ווו טסואוועג טונ וליפא טָאה רע .םהיא רַאפ

 סע טָאה רעבָאלטָאג .ןהעשעג ויא סָאד יווַא

 ןייז ןהָא סע ןוא ,םהיא ןופ טינ ןעגָארקעג

 ןייז טימ עיצקאדער ןוא טקישעגנוורא ןעסיוו

 ןוא לעקיטרַא רעד .עיצַאדנעמָאקער א ענעגווא

 -- רךארּפש עגידנעבעל עשירפ ןיוז רעסווא

 עוונ ַא ףיוא -- ליטס ןעשילביב ןופ קעװַא

 -קושטנאק עגוידטלָאמעד וד ןעגעג גנודנעוו

 -קרעמפווא יד ןעגיוצעג טָאה סע.עיגָאגאדעּפ

 רענעי ןופ םיליכשמ עטסערג וד ןופ טווקמאז

 סָאד זא ןעלאפעגניוא טינ וויא םעניוק .טיוצ

 רענערהאפרענוא ךַאנ א ןעבירשעג טָאה

 מוָאלעג טָאה לעקיטרא רעד .קישטנאמ-רעגנוו

 .דנאמשרעפ ןעטצעועג ןופ טפוד א ךיז ןופ

 ןוא םעד ןעגעוו ןעפורעגבָא ךיז ןעבָאה עלעיפ

 -עג טקעוװרע ךרודאד זיא ןיולא םהוא ןיא

 ױצ ןוא ןעבוורש וצ רעטייוו קשח א ןערָאװ

 .ןערידומש וצ רעטייוו ךיוא םעד בעיל

 "עגבָא טכוול ךיוא ןוא טרידוטש טָאה רע

 רַאפ טנרעל .רערהעל סלא ןעמאזקע םעד טגויל

 -ַאק ןופ להוש ענָאוזאק ןוא טיוצ עניילק ַא

 -וולפ רהעז ןעכארפש ךיוא טרידוטש .ץענעמ

 "רעב ךָאנ רעבורא (1888 ןיא) טרהָאפ .גוס

 רעטכָאט ֹוד טימ חנותח טרָאד טָאה .וועשטיד

 ,ןיוועל ןמלז םוירַאטָאנ ןעטנַאקעב םעד ןופ

 גיטכיט ךיז רע טמהענ הנויח טימ טגרָאזעב

 טָאה עכלעוו טיוברא עשירארעטיל רעד וצ

 סיורא טזָאל רע .טכאמעג ךילברעטשנוא םהוא

 -ןא-ךָאנלעקיטרא ןא  ,ךוביַא-ךָאנדוב א

 עיוינ עדעי טימ טסקאוו םהיר ןייז ,לעקיטרא

 כנעכלעוו םיאנוש ףיוא םקעוו רע .גנונוושרע

 -עגנוורא ןעטפורש ענייז ןיא טָאה רע ןעפיט

 ,ץָאלק -דנַאש םוצ יװ טרהופ

 -קעווא טרָאד טָאה רע ןעּפיט סנעכלעוו דנוורפ

 מניוװעג ןוא
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 -סיורא םייב .ןעשנעמ-רעטסומ סלא טלעטשעג

 עסקַאש-ולעב יד ןעבָאה "עסקַאט" יד ןעוָאל
 םהיא קראטש ווזא ןעמונעג וועשטידרעב ןופ

 .טרָאד ןופ סיורא טזומעג טָאה רע זא ,ן'פדור

 "רעפ טרָאד ןוא רימָאטושז ךָאנ קעווא זוא רע

 .רענובאר סלא םוידוטש ןיוז טגודנע

 סלא ןעלּפמעטס ןעלעדנעמ ליוו ןעמ ןעוו

 טייצ ןייז ןופ רעביירש ןעשידוי ןעטסערג םעד
 -עג ךיוא ויא רע זא ןעסעגרעפ טינ ןעמ זומ

 רעביורש רעשיערבעה רעטסערג רעד ןעזעוו

 סָאָאמ ןייק טנופעג קיטוירק וד .טייצ ןיוז ןופ

 -עפיד םעד ןעטסעמוצבָא ןענעק וצ עכלעוו טימ

 -יערבעה רעד ןיא טייקסיורג ןייז ןופ ץנער

 ןוא טייקסיורג ןייז רעביאנעגעג ךארּפש עש

 ןיא ,טהעטש טקאפ ןייא זיולב .עשידוי רעד

 קלָאפ ןעשידוו םעד ויא עלעדנעמ :ויא רעד

 -פירש עשידוי ענייז ךרוד ןערָאװעג טנאקעב

 ַא וצ ויולב ,עשיערבעה ענייז ךרוד ןוא ןעט
 עשיערבעה יוד .ויז ןופ להָאצ עדנעמיידעבנוא

 ןעשידוי םעד ןענייז סָאו ךס א טָאה ךארּפש

 שידוו ןיא ןעבָאה ייז לייו דמערפ קלָאפ

 עלעדנעמ .ןעפאשעג טינרָאג רעדָא ,גינעוו

 יד רעדייא ךָאנ .םווארָאפ ןהעזעג סָאד טָאה

 ףיוא ךָאנ זיא רוטארעטיל עשידוי ענרעדָאמ

 -אטשרעפ סָאד רע טָאה ןעזעוועג םלעוו רעד

 (ןורכז רפס) עיפארגָאיבָאטיוא ןייז ןיא .ןענ

 ךיז טימ ףמאק ןייו רעביא רע טלחעצרעד

 רעדָא שידוי" עגארפ רעד ןעגעוו טסבלעז
 ןעביירש וצ ןעסַאלשעב טָאה רע "?? שיערבעה

 ןוא ןייז ךילצונ טלָאװעג טָאה רע לייוו שידוו

 טביורש ןעמ ןעוו רָאנ ןעמ ןַאק ןייז ךילצונ"

 ".טהעטשרעפ קלָאפ טָאד סָאװ ןושל םעד ןיא

 דנורג ןעבלעזמעד סווא :ליטס ןייז

 םעד ןופ טוובעג לוטס ןייז ךיוא רע סָאה

 . "ףֹוב ןוא ןעּפוט ענייז וצ רעהעג סָאװ סַאּפַאז

 יד טימ ןענעידעב וצ טכוזעג ךיז טָאה רע .רעד

 ןוא ןעמָאודיא ,רעטרעוו עטנאקעב טסרהעמ

 סָאװ ךוברעטרעוו עצנאג סָאד .רעטרעווכירּפש

 ראפ ויא ןעטפורש ענויז ןופ ןעכאמ ןַאק ןעמ

 םרא רהעז רוטארעטמיל עשידוי עטיירב רעד

 םימ רעדליב ןוא ןעפוט ענויז רַאפ ,רעבָא

 ליטס ןייז .ךייר רהעז סע זיא תוביבס ערעײז

 ןערעו טרעסעבעג טינ ןַאק ויא רע יװ

 -ונעג ןוולא רומַאנ רעד ןופ יוװ זיא רע לייוו

 ןיא רעגוצנווא רעד רע טביולב םורַאד .ןעמ

 םינ ךיז רַאפ טָאה רע לייוו ןוא .ךאפ ןייו

 רע טביילב ,געוו םענעטַארטעגסווא ןַא טַאהעג

 עשידוי רעד ןופ רעטָאפ רעד ,גיבייא רַאפ ךיוא

 .קוטסירעטעלעב

 ןיא ןעבירשעג רָאנ רע טָאה ךילטפַאשנעסיוו

 -עד ןעבָאה ןעדוי עטעדליבעג יד .שיערבעה

 טָאה סָאװ ךַארּפש יד ןעזעוועג הובמ טלָאמ

 -עזרעבוא .טכַאמעג ךילברעטשנוא ן'עלעדנעמ
 דנעב 8 ןיא עטכישעגרוטַאנ ס'ץנעל גידנעצ

 ןיא תוישעמ ןעביירש זא טנרעלעג רע טָאה
 'וו ןעצעורעביא יוװ רעגנירג זיא לַאניגירָא

 ידנעבעל עטריויליוויצ א ןופ טפאשנעס

 .ןיירַא ענעבילבעגקירוצ עטדיוט ַא ןיא ךַארּפש

 ,קיטש רעטסיימ ַא ךילקריוו זיא טייברַא יד

 טכַאמעג טנַאקעג לָאמַא טָאה סָאװ עטסעב סָאד

 ןייז וצ ןופ טייוו רחעו זיא סע רעבָא ןערעוו

 .דלוש ןייז טינ זוא סָאד .לַאניגירָא ןופ טנהָאנ

 -בעה ןופ טומֹרַא םעד ןופ דלוש וד זיא סע

 ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעוו ןעגעגַאד .ןעשיער

 םימ ןיוש רע ויא ןעגַארפ עשימעדַאקַא ףיוא

 .טַאלג ץנַאג ןעגנַאגעג ןעשיערבעה םעד

 -ווּפ רעטנָאקעב ַא ךיז טָאה םהיא בעילוצ

 -סיוא ,ַאשָאנוו סנעמעלק ,טסילעווָאנ רעשיל

 תועסמ ןייז טצעזרעביא טָאה ,שידוי טנרעלעג

 ןעמָאנ םעד רעטנוא 'ישילשה ןימינב

 יד ךיוא רעטעּפש ,"יקסווָאדישז טָאכיק ןָאד"

 יד ןיא ךיוא טָאה רעבלעזרעד .עשטַאילק

 -עג רעבירא "ןעדייז" םעד ןערהַאי עטצעל

 ןעבָאה ןעקַאולַאּפ יד וָאוװ ָאשרַאוו ךָאנ טכַארב

 ןופ רעסַאפרעפ םעד רַאפ טעקנַאב א טכַאמעג

 רַאפ ,ןעדוי יד .יקסוװָאדישז טָאכיק ןָאד

 -ָאועג ןעבירשעג זיא לַאניגירָא סָאד ןעמעוו

 .טגולייטעב טינרָאג ייבאד ךיז ןעבָאה ןער
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 78 ןייו טרעייפעג ייז ןעבָאה רעבָא רַאפרעד

 רַאפ ווו ןוא ךיז רַאפ םועליבוי ןעגירהעי

 | .טסאּפ םהוא

 "רעד רעטלא רעד טָאה םועליבוי ןעזוד ייב

 -על רעד סלַא טנעקרענַא ןהעו וצ ךיז טבעל

 -ַארעטיל רעשידוי רעד ןופ רעטַָאפ רעמיטיג

 רעביא טעמכ טיורּפשרעּפ ךיז טָאה עכלעוו רוט

 וצ זיא עכלעוו ךַארּפש וד .טלעוו עצנַאג יד

 -עגסווא זיא עגיד'הוובמ ַא ןעמוקעג םהיא

 ,תסחוימ עצנַאג א ףליה ןייז טימ ןעסקאוו

 וצ ךיוא דובכ ןעלייטוצ ןיוש ןָאק עכלעוו

 ןעגיוא יד ןיא ןרערט טימ .רעבוורש ערהוא

 ,דנעבָא םענעי ,רעכעב םעד ןעביוהעג רע טָאה

 ןעגנוסורגעב עכולצעה ןעסַאמ וד ןרעפטנע וצ

 ןופ ןעמוקעגוצ טלָאמעד םהיא ןענייז עכלעוו

 ייז יװ -- .ךעלקינווא" טלעוו עצנַאג רעד

 וצ רעפטנע ןייז ָאד יאדכ זיא סע .ךיז ןעפור

 ןעדייר עכיירלהָאצ דנערעטסייגעב ענעי

 ץרוק ןעזעוועג זיא יז לייוו ןעבעגוצרעביא

 ---;שיטסירעטקַארַאכ ןוא

 טימ ָאד גירנעציז--! רעדניק ערעייט עניימ"י -

 ןוא תובהלתה עסיורג יד גידנעהעזוצ ןוא דייא

 ןעגעוו סעדער ענעש ערעייא ,טייקנעבעגרעביא
 יוזא רימ סָאד טָאה ,םירפסירכומ ילעדנעמ

 םילכ יד ןֹופ ןיב ךיא זא ,ןעמונעגכרודא

 -'רעפ ןעצנאנניא ףךיס בָאה ךיא טושּפ -- סיורא

 ךימ טָאה םָארטש רעשירטקעלע א יװ - ...ןערָאל -

 עקאט טלָאװעג בָאה ךיא ןוא ןעמונעגמורא

 ןעדייר ןעביוהנַא ןוא שיט ן'ףיוא ףיורא ַאדַאד

 "..םירפסירכומ ילעדנעמ ןעטייווצ א ןענעוו

 ןופ ןעלעוק יד ןענרעל ליוװו סע רעװ

 ענייז רַאפ טּפעשעג טָאה שטיוװָאמַארבַא עכלעוו

 -עב עיפארגָאיב ןייז ןעזעל לָאז רעד ,קרעוו

 ןעביוא םעד ןיא יקצינבר .י ןופ ןעבירש

 -ארגָאילביב עדנעגלָאפ יד .קרעוו ןעטנַאמרעד

 עבלעוו קרעוו עצנאג ןופ ויולב זיא עיפ

 -עג טָאה רע .ןערָאװעג ןעבעגעגסיורא ןענייז

 רוקבה" ,"רחשה" ,"דיגמה" ןיא ןעבירש

 ,"רשבמ לוק" ,"לוקה" ,"הריפצה" ,"רוא

 ,"דנוירפזיוה" ,"קעטָאולביבסקלָאפ" ,"חולשה"

 טי ר יא

 ןענווז לעקימרא עטסעב יד .דנַא .א ,"דוי"

 ןוא טרעּפרעקרעפ עלעדנעמ ןופ ןוא ןעבילקעג

 ךיוא רע טָאה עשידוו יד ןופ עלעיפ .דנעב

 'פווא ָאד יד .עשיערבעה ס'ןיא טצעורעביא

 -ַאווצ שיגָאלַאנָארכ ןענייז קרעוו עטרחיפעג

 ןעמאווצ שידוי טימ שיערבעה טלעטשעגנעמ

 :ןענושרע ןענייז ייז יוװ

 ןופ טצעורעביא דנעב 2 ,"עבטח תודלות"

 -רומַאנ ס'ץטעל ךָאנ שיערבעה ףיוא שטייד

 .1871 ןוא טגידנערעפ ,1802 ןעטכושעג

 ,ןעגנולדנַאהבָא עשיטירק ,"םולש טּפשמ"

 .1860 ַאנליװ

 .1809 ָאשרַאװ ,"בטיה ודמל"

 .1864 סעדָא ,"עלעשנעמ ענוולק סָאד"

 ןוא שוסור ;שיכעשט ,שיליוּפ ןיא .ורעביא

 .שיערבעה

 רבעה ,1808 ָאשרַאװ ,"לרעגנופשנווו סָאד"

 ."אבבה קמע"

 .גנוצעזרעביא ןא ,'םימיח ימי 'ורבד"

 .1807 סעדָא

 ףווא ,1807 רימָאמושו ,'טּפשמ ןיע"

 .1808 גרובסרעטעפ ,קָאטשניב ןופ שיסור

 | .םוטַאד א ןהָא ,םיבהַא רופס"

 .1809 סעדָא ,"םונבהו תובָאה"

 .1809 רימָאטישז ,"ןָאלַאב טפול רעד"

 .1800 רימָאטישז ,"רעמורק רעד עקשופ"

 ןופ שיסור ,1809 רימַָאטישז ,"עסקאט וד"

 | .1884 יקסווַאקורטעּפ .ו

 הנוי ןעגנולשעגניוא טָאה סָאװ שיפ רעד"
 .1870 סעדָא ,"איבנה

 ןופ שולווּפ ,1878 אנליוו ,"עשטַאלק וד"

 -גנע ,קָאטשניב ןופ שיסור ,ַאשָאנוי סנעמעלק

 "םלעוו עשידיא" יד ןיא לירב .? .י ןופ שיל

 ,1002 ןופ 4 טסוגיוא זיב 6 ולוי ןעשיווצ

 | .קרָאיונ

 .1874 רימָאטוישז ,"וואמסוא רעד"

 .1878 ָאשרַאוו ,"לעדוי סָאד"

 .18/6 רימָאמישז ,"לארשי תורימז"

 .1876 רימָאטישז ,"הריש קרפ"
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 | .18/9 אנליוו ,"םירוסה הול"

 ַאנלווו ,"ושולשה ןימונב תועסמ רוצק"
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 .1884 גרובסרעמעּפ ,"וווזורּפ רעד"

 -בָאּפ ורביה דנעב 9 ,"קרעוו עטלעמאזעג"
 ןוא אקירעמַא רַאפ זיולב ,קרָאוונ ,.ָאק גנישיל

 .1910 ,עדענעק

 תאצוה ,"םורפס רכומ ולדנמ יבתכ לכ"

 .1911 ,םיכרכ 'ג ,אסעדַאו אקַארק ,לבויה דעו

 ,"םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ קרעוו עלא"

 .1911 ,דנעב 17 ,עלעדנעמ גאלרעפ ,ָאקַארק

  טזָאל רע יוװ רימ ןערעה ךָאנרעד דלַאב
 -ווצ עלַא ךרוד ייושעג טסעמטָארּפ ַא סיורַא

 ןופ .ָאק גנושילבָאּפ ורביה יד ןעגעג ןעגנוט

 ןהָא םיבתכ ענייז ןעקורדרעביא רַאפ קרָאיונ
 ורביה יד סָאוװ טרָאװטנַא יד .שינביולרע ןייז

 ףיורַאד ןעבעגעג טָאה עינַאּפמָאק גנושולבָאּפ

 תמא ןיא .ןעטירטשעבנוא ןעביולב וצ טנווש

 -עמַא ןייז ךרוד ןעמוקעב ָאד עדייז רעד טָאה

 יד רַאפ לעבור 1800 טנַאטנעזערּפער רענַאקיר

 רעזעיד זא טריסַאּפ טָאה ָאד סָאװ .שינביולרע

 -נוא זיא םעדכָאנ סיורַא לָאז ויירשעג טסעטַארּפ

 עטנַאנעג עזעיד טָאה עינאּפמָאק וד .טסואוועב

 ןוא עמוס ֹוד ןוא ,טלהָאצעב רעכיזו עמוס

 -נוא .םידדצ עדייב ןופ טמיטשעב ןעזעוועג

 ןעלַאגעל א ןופ עגארפ עצנאג וד גודנעכוזרעט

 -נואווצעג טינ עינַאּפמַאק יד זוא טקנופדנַאטש

 לייוו ןעלהָאצוצנייא עמוס עזעיד ןעזעוועג ןעג

 (טייר-יּפָאק) טכערירעסאפרעפ עשיסור סָאד
 ' .םונ ַאקירעמַא ןוא טלוג

 -צנומ רעשיסיורּפ ,סַאהַארבַא ,ןָאסמַארבַא

 ןוא םאדסמָאּפ ןיא 1704 ןוא .בעג ,רעטסיומ

 רעמָאפ ןייז .ןילרעב ןיא 1811 ןיא .טשעג

 -מהירעב א ןעזעוװװעג זיא ןָאסמַארבַא בָאקאו

 ןהוז ןייז טָאה ןוא רעדיינש לעפמעטס רעט

 -עמ ןיא טכירעטנוא ןעמשרע םעד ןעבעגעג

 ןוא 1788 ןערהָאי יד ןעשיווצ .גנוכעטש-לַאד

 -עשודנעלסווא ןערידוטש םורא רע טזייר 9

 ןעסיורג א טימ קירוצ טמוק רע ןוא טסנוק

 עי עי עי עי עי עי עי עי עי עיני עי עי שיט שיש שי עייסשייסשייפ עי שיש

 -םימ ןערָאװעג רע זיא ףיורַאד דלַאב .ןעמָאנ

 -גינעק ןוא עימעדַאקַא-טסנוק רעד ןופ דעילג

 ויולב רע טָאה ןעבירשעג .רעטסיימצנימ רעכיל

 -אדעמ ףיוא קַאמשעג םעד רעביא" ךוב ןייא

 ןילרעב ןיא טקורדעג .ןעצנימ ןוא ןעל

1, | 

 ןוא טרָאװ-רעביוצ א ,ארבַאדַאקַארבַא
 ףיוא ןעבעירשעג ,ןָאוגילער רעשיטסָאנג רעד

 ןעגָארמ וצ ,טעמראפ קיטש ןעגיקע-יירד א

 :ןעדנובעג ולאה םעד ףיוא לערינש ַא טימ

 ַא ר ב א ד ַא ק א ר בַא

 -ויהקנארק ןעגעג העימק עלָאפסגנוקריוװ סלא

 יד רעביא---רעבעיפ ןעגעג טּפיוהרעביא ,ןעט

 רהעז ָאד ןענייז טרָאװ םעד ןופ גנורהעלקרע

 -נולעג ענייק טינ רעבָא ןעזעהטַאּפיה עלעיפ

 ,טנוימ ןילכייר טסורק רעטרהעלעג רעד .ענעג

 סָאד "ארב" זיא ןופרעד עגאלדנורג יד זא

 סע טשטייט רע .תישארב ןופ טרָאװ עטייווצ

 .םייקגינווא-וורד יד --תור ,ןב ,בא :סיוא

 ,ג"לי תורגא) טגָאז ןָאדרָאג ביל הדוהי

 וו סיוא טהעז סע :(ןיבוו .ש .רד ןַא

 ןעבָאה רעביירש העמק עשירעלדניווש יד

 ןופ) ץאו ןעשיריטַאס םעד ןעבירשעגפיוא

 ינַארק יד" -- "ארבע דכ ארבע" (דומלת

 ןייז ןיוש טעוװ יז ןעוו ןהעגרעביא טעוו טייה

 ןָאהטעג סָאד ןעבַאה ייז ."ןעגנַאנעגרעביא

 ןעבָאה סָאװ טייל יד ןעגעג עינָאריא ןַא םלַא

 .םייהמוד ַאזַא ןיא טביולגעג
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 העימק ענרענווטש עדנור א ,סַאקַארכַא

 -ָאועג ןעגָארטעג רעקיטסָאנג ןופ זוא עכלעוו

 180 זיב ,טסורב רעדָא ולַאה םעד ףייא ןער

 ךלוב סָאד .גנונכערטווצ רעגיטצעו ךָאנ

 ןופ דליב סאד רָאפ טלעטש העימק רעזעיד ןופ

 "סעדיליסַאב" העו) טָאג ןעשיטסָאנג םעד

 -נעמעלע 7 ןופ ויא רעכלעוו ("םזיציטסָאנג"

 -וידעב סיפנעגנַאלש יד (1 .טעדליבעגנָא ןעט

 -גהָאה רעד (2 .טפנונרעפ ןֹוא ןעקנַאדעג ןעט

 יד (4 .ןעדורפ ןוא טייהכיילג טיידעב ּפָאק

 .טכַאמ טיידעב דנַאה עקניל רעד ןיא שטייב

 עלַא ןופ רעטָאפ רעד טיידעב רעפרעק רעד (2

 -ווא ויוװצ יד (7 ןוא 6 .ןעשינעפעשעב

 ַא סלַא .טייקגימכערעג ןעריטנעזערפער ןעג

 -שרע ןיא ןעועוועג סַאקַארבַא וד זיא העימק

 -פיגע ןוא רעלוּפָאּפ רהעז טרעדנוהרהָאי ןעט

 -ָארוע ערעדנַא ןוא ןוא ןעינַאּפש ,ןעיזַא ,ןעט
 -עג ןעועוועג ןענייז לייט .ןעדנעגעג ענעּפ

 .ץלָאה ןוא רעדעל ,ןייטש ןיא ןעטינש

 ( /,טז2419 (1109901211214) ,סיסקַארבַא

 ןוא-ןערעַאב וצ זיולב ךילרעש גנילרעטעמש ַא

 -רעק ןעצרַאוװש-לעג ַא טָאה .רעמיוב ןעיזָאר

 ;ןעקעלפ עצרַאװש טומ לעגעילפ עסייוו ,רעּפ

 -וצידנע ןופ ייז ןעטסעמ טיירּפשעגסיוא ןעוו

 -ווא ןוא ילוו ןיא .רעטעמולימ 40 זיב דנע

 ןיא .רענטרעג יד ןיא לעיפ ייז ןעניוז טסוג

 ןעניזָאר עצרַאװש יוד ייז ןעריקַאטַא םיוצ ונוו

 ווו .עטיור יד ךיוא לָאמטּפָא ןוא רעמיוב

 וד ןופ ןעטלַאּפש יד ןוא רעווא ערעייז ןעגייל

 "נוא ךיז ןערהעמרעפ ןוא רעמעלב עמרהירעג

 ווו ןופ לעטימ עטסעב סאד .לענש רעייהעג

 ןופ רעמעלב עטרהירעג יד זיא ןערעוו וצ רוטּפ
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 יא -

 ייז ןעטרָאג םעד ןופ ןוא ןעסייר וצ רעמיוב יד

 -עב לעופ ויא ןענערברעפ ייז .ןעמהענסיורא

 ןוא רעטומ רָאפ טלעטש דליב רעונוא .רעס

 .עפיור

 ןעמָאנ רעזועיד ,םרבא רעדָא ,םהרבא

 םרבא לָאמ 61 .לָאמ 929 ך"נת ןיא וז טנופעג

 ןיא לעביב רעד ךָאנ -- .םהרבא לָאמ 108 ןוא

 חרת רענעידנעצטעג ןופ ןהוז א ןעזעוװועג רע

 -עג ווא םהרבא .(ַאעדלַאכ) םידשכ רוא ןופ

 רעשידוי רעד ןופ רעטָאפמַאטש רעד ןעזעוו

 טָאג ךוז טָאה םחוא וצ .ןָאיצַאנ ןוא ןָאוגילער

 -עג ;ןעטלַאהרעטנוא םהיא טומ ךיז ,ןעזעיוועב

 -ָאה עכלעוו ,טסַאג וצ םיכאלמ םהיא וצ טקוש

 םהיא ויב םיוהניואוועג רעייז ץָארט ךיוא ןעב

 םעד ןעסָאלשעג טָאג טָאה םהיא םימ .ןעסעגעג

 עשידוי וד ןופ ('ו ז"ו תושארב) טקַארטנָאק

 ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה םהיא טימ ןוא ןָאיגילער

 טקַארטנָאק ןעזעיד ךָאנ --- .ןָאוצַאנ עשידוי יד

 -גוק ן'םהרבא ןעבעג וצ טָאג ךיז טעטכולפרעפ

 קלָאפ סוורג ַא ןעכַאמ וצ רעדנוק וד ןופ ,רעד

 בלח ןופ דנַאל ַא ןעבעג וצ קלָאפ םעזעיד ןוא

 ןעסיורג םעד ויב םירצמ רחנ ןופ סיורג ,שבדו

 "ניק ענייז ,ךיז םהרבא לָאז רַאפרעד .תרפ רחנ

 עועיד ןוא ,ןייז למ ןעפַאלקש ענייז ןוא רעד

 ענייז טימ םחרבא .תורוד רודל ןעטלַאה הוצמ

 ןרעדנַא ןייק ןעפרַאד תורוד רוד ןופ רעדניק

 רעביא---.ןענעיד טינ ןעשידוי םעד ץוח ַא טָאג
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 יי יי ר א א עו ר רשי רו ר ר א ר ר ר ר שטאט טאקטיק ישי עשיר א שיר לייט שיט שיטקי שיט קייט ס שיט שייה ,שעייסעיט קייט שיט שיטושיימ שימוש שי ושימ

 לעביב וד ונוא טלהעצרעד דנעגוי ס'םהרבַא

 (ו"כ א"י תושארב ןיא) זיולב ,טינרָאג טעמכ

 רעדורב רעטסטלע רעד ןעזעוועג זיא רע סָאד

 ןוא ןופ רעטָאפ םעד ,ןרח ןוא רחנ וצ

 רעטסעווש ןויז ,ירש טארייהעג טָאה רע סָאד

 ַא (.12 'כ תישארב) טםייז רעכילרעטַאפ ןופ

 תרות ךרוד טָאג ןופ רעטעּפש זוא עכלעוו טָאהט

 ַא (.9 'חי ארקי) ןערָאװעג טמַאדרעפ השמ

 ,דנַאל ןוא זיוה ס'רעטָאפ ןייז ןופ םהיא טקיש

 טול ןוא ןעגעמרעפ ןייז ,בייוו ןייז טמהענ רע

 ךָאנ טרעדנַאװ ןוא ךיז טימ ןהוזרעדורב ןייז

 ;טו

 .עלב ןופ גינעק רעד ןוא םיובצ/

 רע טלייט ,ןערָאװעג ךיור יוזא זיא םהרבא יו

 ןיא רעדעיוו ךיז טצעזעב ןוא טול ןופ בָא ךיז

 -יווצ געירק ַא ךיז טלעקיוװרעפ טרָאד .ןענכ

 ןופ ךוירַא ,רענש ןופ לפרמַא עגינעק וד ןעש

 ,םיוג ןופ לעדת ןוא םליע ןופ רמעלרדכ ,רסלא

 ,םודס ןופ ערב עגינעק יד ןעגעג 4 עזעיד

 ןופ רבאמש ,המדַא ןופ בָאנש ,הרמע ןופ עשרב
 םעד טומ

 ןיא ,ןהוז-רעדורב ס'םרבַא ,טול סָאד טַאטלוזער

 -עגוצ ןעגעמרעפ ןייז ןוא ןערָאװעג ןעגנַאפעג

 ,ןעפַאלקש ענייו טנפַאװעב םחרבא .ןעמונ

 יללעדַאקקוצ רעלַאמ םעד ךַאנ "ןהוזירעדורב ןייז טול ןופ דיז טלייט םהרבַא"

 -נַאװ רעגנוה ַא ךרוד .טלַא רהָאו 79 ,ןענכ

 -נעבָאה ארומ .םירצמ ךָאנ ןענכ ןופ רע טרעד |

 לָאז יז הרש וצ רע טגָאז ןעבעל ןייז רַאפ גיד

 וד .םהוא טגלָאפ יז ,רעדורב ןעפור םהוא =

 ויז ,טייהנהעש רהיא ןערעדנואוועב םיירצמ

 ןוא ,םרַאה ןיא גינעק םוצ רהיא ןעגנערב
 ,לעזע ,רעדנור ,ףָאש רהוא רַאפ טמוקעב םהרבַא

 טכַאנווב ךָאד .טכענק ןוא ןעטסנעיד ,ןעלמעק
 הערּפ ןוא הרש בעילוצ ן'הערּפ טָאג טגָאלּפ

 ַא טומ ביווו ןייז קירוצ ן'םהרבא בָא טיג

 רע .טרַאנעג רהיא טָאה רע םורַאװ עיזנעטערּפ
 בייוו ןייז טימ ,םירצמ ןופ סיורא םהיא טקיש

 םעדכַאנ -- .ןעסעועב טָאה רע סָאוװ סעלַא ןוא

 ףיוא לַאפרעביא-טכַאנ ַא טבַאמ ,להָאצ ןיא 8
 -עמרעפ ןייז םימ טול טיירפעב ןוא דנויפ יוד

 הטַאר םעד ףיוא -- .געיז ןעסיורג א ךָאנ ןעג

 טסנעיד ןיוז רע טמהענ הרש בייוו ןיוז ןופ

 -עג יז ,רעגנעווש םהיא ןופ טרעוו יז ןוא רגה

 םהוא טפור רע ,ןהוו א םהיא טריעב

 ףווא ןעמַאנ ס'םרבַא טייב טָאג .לאעמשי

 םהיא זויא 'ה" וד סָאד גנונוומ וד) .םהרבא

 /א סלא ןערָאװעג ןעבעגעגוצ ןעמָאנ ןייז וצ

 טָאה רע לייוו ,שלַאפ זיא רעדניק ראפ הלוגס

 "עג זיא ןעמָאנ ןייז ןעוו לאעמשו טַאהעג ןיוש

 -וורש-לעביב רעד טָאה ָאד .ןערָאװעג טרעדנע

 םעד סווא לאעמשי טכוזעג ךילנוושראוו רעב
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 ,דניק רהיא טימ רגה טביירטרעפ םהרבַא
 קיידיזַאװ רעלַאמ םעד

 ;ניול

 ,ןעסולשוצסיוא רַאטסיגער ןעלַאנָאוצַאנ-שידוו

 וד .תורצמ ַא ןעזעוועג זוא רעטומ ןייז לייוו

 -נוושרַאוװ טסכעה טמוק ןעמָאנ ס'םרבָא וצ "ה"

 רעטַאפמַאמש םעד ידכב ןעמָאנ ס'טָאג ןופ ךיל
 ןעלפמעמס וצ ךיוא ןָאיצַאנ עשידוי רעד ןופ

 -ולער עשידוי רעד ןופ רעטַאפ-מַאטש םעד סלַא

 טרובעג רעד רַאפ טריסַאּפ טָאה סָאד .ןַאיג

 עיניל יד ךרוד ןהעג לָאז סע ידכב ,קחצי ןופ

 ןוא -- .(ן'לאעמשי ךרוד טינ ןוא קחצי ןופ

 רהָאי 90 ןעוו) ךיז ןעזעוועג למ טָאה םהרבַא

 ,(טלַא רהָאי 18 ןעוו) לאעמשי ןהוז ןייז ,(טלַא

 טלָאמעד טרעדנַאװ רע .ןעפַאלקש ענייז עלַא ןוא

 טלעיּפש טרָאד .ךַאזרוא ןַא ןהָא ,ררג ךָאנ סיוא

 טנעקייל רע .עלָאר עטלַא יד יורפ ןיוז טימ רע

 ראפרעד טרעוו הרש ןוא יורפ ןייז זיא יז זַא
 וקרפ ךָאנ) ךלמיבא וצ םערַאה ןיא ןעמונעג

 ,ךל 'פ ינועמש טוקלי םעד ןוא רזעילא 'רד
 ךלמיבא .(חסּפ םוא טריסַאּפ ןעבָאה סָאד לָאז

 ןעגידנעגרַאמ םעד ףיוא קירוצ םהיא וז טויג

 טהרבא

 ערע רייטער יי יט, עו יאס ימי מלא קו תלמי זר גוט דו א יו קו על על לעפל הר לו מי חס טי, דר דיק ער מוט יד טי פא עמ סי זיי עי יי יי, ישי
 יי ר ר ראו רו ראק רוש .ש טאע טעט ראק ראש רו הושע או ירא רעש ביק רשי רו נו יבא י.י רע סינק סא טו עק סטאק יש ר טיט טא סט טאש יט שטאט טאש טאש טעטש ,שיטאשייטאט יו
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 יב

 טיול ,קחצי תדיקע -- רענה לע ךדי

 ײלּפָאק רעלַאמ םעד
 חלשת לַא

 טֹוג ךלמיבא .םולח ןעטכעלש ַא בעולוצ גָאט

 ןוא ןעטסנעיד ,ןעלמעק ,רעדנור ,ףָאש םהיא

 .קיטש-רעבליז דנעוווט א טימ ,ןעפַאלקש

 רַאפ ןעטעבעג טָאג ווב ראפרעד טָאה םהרבַא

 טָאה יז ,ןערָאװעג רעגנַאװש זוא חרש .ךלמובא

 ,קחצו םהיא טפור וו ,ןהוז ַא ןעריובעג

 .ןעטָאבעג טָאה טָאג וװ למ םהוא ווא םהרבַא

 םומ רגה רע טביורמרעפ גנַאלרעפ ס'הרש ףיו

 -רעפ טָאג ןוא .לאעמשו ןהוו (ןייז) רחוא

 ,ןהוז ןייז קחצי ןיוז בורקמ לָאז םחרבַא טגנַאל
 רעד ןיא טניישרע ךאלמ ַא ,טכרָאהעג םהרבא

 רע זַא םהוא םרהעלקרע ןוא ,טונומ רעטצעל

 רע ביוא ןערָאוװעג טריבָארּפ טימרעד רָאנ זוא

 םהרבַא .טָאג ןוא הנומא ןווז ןיא טסנערע זיא

 .מָאג וצ ןברק ַא סלַא (ליֵא) רעדדיוו ַא טגנערב

 -עב רע ,יורפ ןייו הרש םברעמש טלָאמעד

 עכלעוו הלפכמה תרעמ רעד ןיא רהיא טבָארג

 -ַאפ ַא סלַא תח"ינב יד ןופ טפיוקעג טָאה רע

 ןעמָאנ רהיא ,יורפ ַא טמהענ רע .רבקיןעילימ

52 
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 -עב (טי תישארב) הבר שרדמ -- הרוטק ויא

 עכלעוו רגח עטלַא יד זיא הרוטק זא טעטביוה

 .טיוט ס'הרש ךָאנ ןעמוקעגקירוצ םהיא וצ זיא
 השא ןַא רַאפ יז טלַאה "רשיה רפס" רעד

 ןעוועג זויא יז טגָאז 'טוקלי" רעד .תינענכ

 םהוא טריעבעג יז ןוא---תפו ןופ לעקינויא ןַא

 לייט ַא טימ קעװַא טקיש רע עכלעוו רעדניק |

 לעביב רעד טכַאמ ָאד ךיוא) םוטכייר ןייז ןופ

 ןוא ,(לאעמשי טימ יוװ עבלעזסאד רעביירש

 םהרבא .שרוו רעגוצנויא רעד טביילב קחצו

  ןופ טרעוו רע ןוא טלַא רהָאי 175 טברעטש

 ןיא ןעבָארגעב קחצי ןוא לאעמשי ןהיז ענייז

 רעד --- הרש בייוו ןייז ןעבענ הלּפכמה תרעמ

 חתּפ לע בשוי םהרבַא סָאד טגָאז הבר שרדמ

 ךריל לארשימ לוהמ םדא חינמ וניאו םונהיג

 טציז ונֹיבָא םהֹרבַא .ה .ד (הבר שרדמ) וכותל

 -'למ'עג ןייק פזָאל ןוא םונהיג ןופ רחיט םייב
 | .ןייֹרַא טינ ןעט

 םהרבַא זא טגָאז ."א "וו אמק אבב ארמג יד

 תומה ךאלמ םעד ךרוד טינ ןעברָאטשעג ויא

 הרז הדובע ךָאנ .שוק ןעכילטעג ַא ןופ רָאנ

 ןעועוועג טנַאקעב םהרבַא ןיוש זיא .ב 'די

 סאד ןעגָאז הלבקה ילעב יד .הרות רעד טימ
 םעד ןעבירשעג טָאה םהרבא

 (א"כפ) םוירפוס תכסמ ךָאנ (.24 ד ירווכ)
 ךרוד סָאד ,רובג ַאזַא ןעועוועג םהרבַא זיא

 יָאלרעפ ןשבה ךלמ גוע טָאה וירשעג ַא םענייז

 עלעיפ ךָאנ |קערש רַאפ רענויצ עלַא ןער
 ךיז ןעבָאה ןעדנעגעל עדנעטיידעבנוא ערעדנַא

 .םהרבא ןָא טּפינקעג ןעטייצ ערעטעּפש וד ןיא
 ווב רוכב רעד ןעועוועג זוא םהרבא ביוא --

 יד זיא םעד ןעגעוו ,טינ רעדָא ןעטַאט ןייו

 .גונווא טינ "רשיה רפס" םעד טימ לעביב

 ארמג יוד ךָאנ ךיוא ןוא לעביב רעד ךַאנ

 ןעזעועג םהרבא זיא ((ב ט"ס ןורדהנס

 רפס" םעד ךָאנ ןוא ,ןהוו רעטסטלע ס'חדת

 -גנוי רעד ןעזעוועג רע זיא (חנ 'פ) "רשיח

 .רעטס

 -ַאפ ןופ סָאד טגָאז (ארתב אבב) ארמג יר

 םהרבא

 טי יא ר א א אי א א ר א ר רע א רו ר רעש טא רו רע הנוש לא רוש רע רשי נאט ראק ראק רו אש יש סא סא רעש 0 יט ראש ר ראש טא 00 רע ראש אש .רוש  א

 / "תריצי רפס"
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 1 עי עיט עי *

 יי שי

 ןופ ןוא םש ןופ רע טמַאטש טייז רעכילרעט
 -סעירּפ עש'לבב עכיוה ןופ טייז רעכילרעטמומ

 "ואלת םא" ןעסייהעג טָאה רעטומ ןיוז .רעמ

 רעטכָאמ יד ןעועוועג זיא ןוא (אבר שרדמ)

 טַאנָאמ רעד .ובנ ןופ רעטסעירּפ ,"ובנרכ" ןופ

 שאר) ןסינ ןעזעוועג זיא טרובעג ןייז ןופ

 -ָארטסַא .ורשת ןוא ןעגָאז ערעדנַא (8 'י הנשה

 ןהעזעג טרובעג ןייז רַאפ טכַאנ ַא ןעבָאה ןעגָאל

 רעכלעוו ןערעוו ןעריובעג טעוו רענייא סַאד

 ןָאיגילער רעייז וצ ןעכַאמ עדנע ןייא טעוו

 .ןענ'גרה וצ םהיא ןעהטַארעג יוו ןעבָאה יוזא

 ןעטלַאהעב רעבירעד םהיא טָאה רעטָאפ רעד

 .לייה ַא ןיא רהָאו 18 ףיוא

 רעד ןופ רעטָאפמַאטש רעד ךיוא זיא םהרבא

 וד .ןָאיצַאנ ןוא ןָאיגילער עשינַאדעמָאהַאמ

 ַא ןעועוועג זיא רע סָאד ןעגָאז רענַאדעמַָאהַאמ

 ,םיַארביא רע טסייה ןַארָאק ןיא .רענַאמולסומ

 ןעמעוו םיאיבנ עסיורג 0 וד ןופ רענווא זיא

 .הרות ןייז ןופ לייט ַא ןעבעגרעביא טָאה טָאג

 ןופ םיקלח 90 ןעבעגעג טָאג טָאה ן'םהרכא

 ןעסייהעג טָאה רעטָאפ ס'םהרבַא .ןַארָאק
 רע ןעוו ."ַאדנע" רעטומ ןייז ,"רַאזַא ץנורּפ"

 וצ ןעוועג ללפתמ רע טָאה ןיילק ןעזעוועג זיא

 -נוא ןענייז ןערעטש יד ןעוו ןוא ,ןרעטש וד

 טָאג ןייק ליוו ךיא" :רע טגָאז ןעגנַאגעגרעט

 טָאג םעד טצעי ןעיד ךיא ,רעטנוא טהעג סָאװ

 ןוא רע .דרע ןוא לעמיה ןעפַאשעג טָאה סָאוװ

 הארוז "רענייק םהיא רעסווא ןוא רענווא

 רַאפ רסומ רעטָאפ ןייז טגָאז רע .(ש7) 0

 ,טינ ןערעה עכלעוו רעטעגבָא טנעיד רע סָאװ

 ןוימ" :טגָאז רע .טינ ןעדייר ןוא טינ ןעהעז

 ,ריד וצ טםונ רימ וצ ןעזיוועב ךיז טָאה טָאג

 רעד "!לעפיוט םעד טינ ןעיד ,רימ גלָאפ םוראד

 םהרבא ,הליקס טימ םהוא טעשַארטס רעטָאפ

 לעוו ךיא" טגָאז ןוא ,םולש ןיוז לָאז סע טעב

 ןיימ ןעמעב לעוו ךיא ךָאד ,ןעזָאלרעּפ ךיד

 ןייז טזָאלרעּפ םהרבַא ןוא ---.ריד רַאפ טָאג

 49-81 הֵארוו) .ןענכ ךָאנ טהעג ןוא רעטָאפ

 ףורמנ ןופ עגיביולג יד וצ טהעג רע .8
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 ווז .ןעצעג וצ ןענעיד רַאפ ייז טפָארמש ןוא

 רעייפ ַא ןעכַאמ ןוא זיוב םהיא ףיוא ןערעוו

 סָאד טָאג ייב טעב רע ,ןענערברעפ וצ םהיא

 ץיה יד זיא ךיילג ןוא ,ןערעוו טלַאק לָאז רעיופ

 ךָאד ןעלַאפעגבָא לָאמַאמימ רעייפ ם'ןופ

 ןופ זיא רע ןוא ,ןעבילבעג זיא טכיל סָאר
 -עגעג טָאה טָאג --- .ןערָאװעג טעטערעג רעוופ

 טייקגיטכערעג טול וצ ,תואובנ םהרבא וצ ןעב

 -- ,(541 89-18 הַארוז) טפַאשנעסיוװ ןוא

 םהיא לָאז רע ןעטעבעג טָאג טָאה םהרבא ןוא

 יד ןעכַאמ גירנעבעל טעװ רע יוװ ןעגייצ
 ןעמהענ ןעסייהעג םהיא טָאה טָאג ןוא ,עטיוט

 ןוא רעקיטש ףיוא ןעדיינשוצ ייז ,לעגוופ 4
: 

 "ןַאד העג" .גרעב ןעדעי ףיוא קיטש ַא ןעגעל

 .-וטש וד ןוא ,לעגיופ וד ףור ןוא" טָאג טגָאז

 ,גרעב עלַא ןופ ןעהעגנעמַאזוצ ךיז ןעלעוו רעק

 גידנעבעל ריד וצ ןעמוק ייז ןעלעוו עלַא ןוא

 -וופ יד ןוא יוזַא טוהט םהרבא ."ןעהילפוצ

 טָאה ָאד .ןעהולפוצ ןעמוקעג ןענייז לעג

 ןוא רענווא זיא טָאג סָאד ןעהעזעגנויא םהרבַא

 םהרבַא .((11 202 הארוו) רענייק רעטייוו

 ,אקקעמ ןיא לעּפמעט ןעטשרע םעד טיובעג טָאה

 .ןעפלָאהעג םעד ןיא םהיא טָאה לאעמשי
 יד ןיא לָאז רע ןעטעבעג טָאג ןַאד טָאה םהרבַא

 -ַאהַאמ) איבנ ןייז ןעקיש ןעטיוצ ערעטעּפש

 טייהשנעמ רעד ןענרעל לָאז רעכלעוו (דעמ

 -וג רַאפ ןעכַאמ ויז ןוא ןַארָאק ןעגולייה םעד

 ( 11 196-196 הַארוו) .רענַאמילסומ עט

 ַא רעדָא דוי א ןעועוועג םינ זיא ,םהרבַא

 0860 הַארוז) .רענאמילסומ ַא רָאנ ,טסירכ

 םהרבא (2ת{ .28 ,0}) טגָאו ןיפוסוי

 יד טָאה רע ,םָאנָאוטסַא ןַא ןעועוועג זיא

 וד וא קימעמפירא טנרעלעג רעטפיגע

 םהרבַא רעדויא לייוו עימָאנַארטסַא ןופ טסנוק

 ןופרעד ייז ןעבָאה ןעמוקעננוהא טרָאד זיא

 וד זַא ךָאנ טוייו עטכישעג יד .טסואוועג טינ

 וד וצ םידשכ יד ןופ טמוק עימָאנַארטסַא

 -רוא יד .ןעכורג יד וצ טרָאד ןופ ןוא ,םירצמ

 ַאעדלַאכ ןופ רעניואוונויא יוד םורָאוו עכַאז

 208 םהרבא

 -בַאביואעב עכילריטַאנ ןעועוועג ןייז ןעלָאז

 דנעגעג ענעו ןיא ,סָאװ זיא לעמיה ןופ רעט

 טהעז ןעמ סָאד ,רהָאלק יווַא לעמיה רעד זיא

 .גיוא ןעטעקַאנ םעד טימ ןעגנור סנֹרוטַאס טּפָא

 ןעבעורשעב טרעוו םהרבַא ןופ טרובעג יד
 1161861044 181011046416 ,ָ,ׂ,6 ןיא

 -עג טגָאזעגנָא ן'דורמנ זיא סע : טגלָאפ וו

 ןערעוװ ןעריובעג טעוװו דנוק א סָאד ןערָאװ

 רעמנורַא ןהָארט ןייז ןופ םהיא טעוו סעכלעוו

 ַא ןעבעגעג םעד בעילוצ טָאה דורמנ .ןעפרַאװ

 טעטיומעג ןעלָאז רעדניק עלַא זַא להעפעב

 -רעפ ךיז טָאה ַאדנע רעטומ ס'םהרבא .ןערעוו

 ןעריובעג זיא רע ואוו רעלעק ַא ןיא ןעגרָאב

 /ערהיא ןופ טרהענרע ךיז טָאה רע ,ןערָאװעג

 ןעגיוועג רע טָאה םענויא ןופ ,רעגנופ ויווצ

 ןיא רע ןעוו .ךלימ ןעטייווצ םעד ןופ ,גינָאה
 ןיוש רע זיא ןעטַאנָאמ 12 ןערָאװעג טלַא

 "עד .רהָאי 19 ןופ רוחב ַא יו ןעזעוועג סיורג

 -שרע םוצ םהוא רַאזַא ץנירּפ רעד טָאה טלָאמ

 וד --- ,דורמנ רַאפ טלעטשעגרָאפ לָאמ ןעט

 ַא טסַאפרעּפ טָאה םהרבַא סָאד ןעביולג רעזרעפ
 עטייז העז) 'ַאטסעבַא" ןעמָאנ םעד טימ ךוב

 -רהעלעג עלעיפ ןופ גנוניימ רעד ךָאנ -- 9

 ןָאזרעפ עכילטבכישעג ַא סלַא םהרבַא טָאה עט

 8'16164626 ךָאנ .טרוטסיוקע םינ לָאמנייק

 ַאהדוב ןוא םהרבַא זיא 670 עטייז פעמג001:6 1

 בייוו ס'ַאהדוב ךיוא ;עבלעזסָאד ןוא סנווא

 רעד -- . 5481460401  רעדָא הרש טסייה

 -- םריבא שטייטרעפ ..014646 רעטרהעלעג

 ךָאנ ןָא טיג 500:446/ -- .רעטָאּפ רעשילמיה

 ןעבָאה רעריסַא יד סָאד "טפירשניא-לייק" יד

 טָאג ַא עיגָאלָאמימ רעייז ןוא טָאהעג סלַאפנעבע
 -ללעה .(םֹר יבַא) 421:2:ג ןעמָאנ םעד טימ

 2 דנַאב "עטכושעג רוטלוק" ןייז ןיא דלַאװ

 עשינדייה יד סָאד טלהעצרעד 104 עטיוו

 ןורבה ןופ טייזידרָאנ ןיא 1440026/ םימודא

 םעד טימ טָאג ַא טרהערעפ ווזא ךיוא ןעבָאה

 רע סָאד טביולעג ןעבָאה ייז .םרבַא" ןעמָאנ

 ןופ רעדנירג-טדָאמש ןוא גינעק-רוא רעד זיא

 5 = יא



09 
 טי יי א יא עא עא עא עא עי 2 עו עא עמ עי עי עי עי

 היי א ;" טו "ריש "לש+

 עשינדייה יד ךיוא ןעבָאה ןרח ןיא --- .קשמד
 ןוא ןוא םהֹרבַא טָאג ַא ןיא טביולגעג ריבַאז

 עלַא ןעריובעג טָאה עכלעוו הרש ויורפ ןייז

 רעד ,רודה ונצל יד ןופ רענווא --- .רעטעג |

 ;,רעטלָאוװ ףָאזָאליפ רעשיזיוצנַארּפ רעטנַאקעב

 -עוו גנולהעצרע עשילביב עצנַאג וד טכַאלרעפ

 -נוא סלַא םהיא טכַארטעב ןוא םהרבא ןעג

 ןופ עטכושעג רעד בעילוצ ןָאזרעּפ עכילטיו

 .א .דר -- .הוש טימ ךלמיבא ןוא הערּכ

 "טצפקזטמש 46/ ךוב ןווז ןיא ןיוטשנרעב

008 0844 18220 20128208/ 52260 

 ןעגעוו גנולהעצרע עצנאג וד סָאד טעטּפיוהעב

 -וא) .עדנעגעל ַא יו רהעמ םינ זיא םהרבַא

 .("גנודוונשעב" העז סנעגירעב

 שא רעד עיצידארט עג שיבַארַא יד טיול ,םחר

 טהעטש ןורבח ןופ ליימ.ַא---.םיוב ס'םהרבא

 -ורַא עלַא ןעכלעוו םיובנעכייא רעוויסַאמ ַא

 ןולא םעד רַאפ ןעטלַאה רעניואוונווא עגימ

 ןעבָאה לָאז םהרבא ןעכלעוו רעטנוא ארממ

 םיכָאלמ 9 יד ןעמונעגפיוא

 ."וקשוא" העז ,וקשוא םהרבא

 ."ותשבינב" העז ,יתשבינב םהרבַא

 -אק) ,ץעניבמוג ןוא בר ,על'ַאבַא םהרבַא

 .םרעדנוהרהאו ןעט1/ ןיא טבעל (.בוג רעשיל

 רעטנוא השמ תרות רעביא שורפ ַא טביורש

 טקורדעג זיא סָאװ 'ןושש ןמש" ןעמָאנ םעד

 .1704 וַאססעד ןיא "ינועמש טוקלו" םעד טימ

 רעטנוא טנאקעב ךיוא ,וגַאב-יב םהרבַא

 ןיא טבעל ."בוט-םש 'רב ץביב" ןעמָאנ םעד

 210 ךוד ןב םהרבא
 עי עי עי עי
 אש". "להסוא יח 2

 ןעמ ,ַאזָאגַארַאס ןיא טרעדנוחוהָאי ןעמס

 םווב טצרַא ןַא ןעזעוועג זיא רע סָאד טביולג

 ַא ןעזעװעג ווא .ןעונָאגרַא ןָאפ ןַאָאשז גונעק

 עשיפַאזָאליפ טימ טבַאגעב רדוגמ רעשידוו

 יד ןעוו טםייצ רעד ןיא גודנעבעל .עסינטנעק
 יַאזָאליפ וד טסַאהעג ןעבָאה עטרהעלעג עשידיא

 ןיא ,קעווצ ןעדנערהעלקפווא רַאפ ,רע טָאה עיפ

 טימ טגיניוארעפ עיפָאזָאליפ יד תושרד ענייו

 קרעו ענויז .ןעגַארּפ עזעיגילער
 ."ונמחנו הז" ןוא "הנומא ךרד" ןענייז

 רעסוורג (ונשה ר"בארה) דוד ןב םהרבא

 --עג) .טרעדנוהרהָאי ןעטפלעווצ ןוא טסידומלת

 טניואוו (1198 .טשעג ןוא 1198 ןיא ןעריוב

 דומלת ַא .לענול ןופ טייוו טינ ,ריווקסָאפ ןוא

 ןב םהרבא ןופ םעדייא רעד רעטעפש ןוא

 ןוא רע סָאד םהיא ףיוא טגָאזו ץערג .קחצי

 םת וניבר םעד ךָאנ ןענייז ודנרגה הירכז 'ר

 -נעדוי ןיא ןעטסידומלת עטסערג יד ןעזעוועג

 -ןרפ ַא ןוא רעכייר א ןעזעוועג ווא רע .םוט

 -ווא ןַא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע .ןַאמ רעמ

 ענייז רַאפ טגרָאזעג טָאה רע ואוו הבושו ענעג

 םגעלפ רָאנ הרות טימ רָאנ טינ םידומלת

 ןיא ךָאנ .גנודיילק ןוא ןעסע ןעבעג ךיוא ייו

 ןעזעוועג גורפיוא ןיוש רע זיא דנעגוי ןייז

 רעביא ןערַאטנעמַָאק ענייז .שורּפ ןעביירש ןיא

 ןוא .גנוטיידעב עפעיט ןופ ןענייז תוינשמ

 ןהֶא רע טָאה ןעביירש ןעשימעלָאפ ןייו

 טָאה רע סָאװ ץלַא ןעסירעגרעטנורַא תונמחר

 םימ ןעזעוועג זיא רע .שלַאפ רַאפ טכַארטעב
 -נעסיוו ןופ .געירק ןעגידנעטש ןוא הורכז 'ר

 רע .ןעסיוו טלַאוװעג טינ רָאג רע טָאה טּפַאש

 ןעסיוונוא ןיוז םימ טריצלָאטש וליפַא טָאה

 םוג ארמג יד רעביא" .טפַאשנעסיוו רעד ןיא

 ןעגעג טפמעק רע .רע טגָאז "המכח ןייק סע

 ."ם"במרל תוגשה" ןייז ןיא ףרַאש רחעז ם"במר

 ןייז רע טגיוצ "ארמגה לע םישודח" ענייז ןיא

 ןעבירשעג ךיוא טָאה רע .סומויטַאוװרעסנָאק

 םונ ווא הבישי ןייז .'כ"ות לע שורפ" ַא

 קיטירק ַא ךיוא טביירש .סיורג גירביא ןעוועג
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 .ייראש "טארסט א 15 יפ .,עטוטא ,טסא
 ים טא 0160. ראט לט

 טָאה יולה הירכז סָאװ "רואמה" םעד רעביא

 טיוט ןייז ייב .וספלַא ןעגעג ןעבעגעגסיורַא

 .הרהט ןייז טימ טגוטפעשעב ךיז םינהכ ןעבַאה

 ריאמ'רד םהרבַא" העז ,שעמלעב םהרבַא

 ."ש'טלבד

 ַא (ןושארה ד"באר) ,רואיד-ןב םהרבַא

 סטכישעג ןוא ףָאוָאליפ רעשידוי רעסיורג

 כילרעטומ ןופ טמַאמש .1180 .בעג ,רעביירש

 -וגופ ןוא "ולבלא קחצו" טשריפ םעד ןופ טייז

 ןופ רעגערט טכיל סלַא הרזע ןבא טימ טריר

 -סנעבעל ןייז רַאפ .םוהטנעדוי ןעגידטלָאטע

 רָאטקָאד סלַא רע טריציטקַארּפ טלַאהרעטנוא

 ןעצנַאג ןייז ךיז טגיטפעשעב ןוא ןיצידעמ

 עגידטלָאמעד עלַא ןופ גנושרָאפ רעד טימ ןעבעל

 עיפָאוָאלופ יוד .עסינטנעק עכולטפַאשנעסיוו

 עמרהעלעג עשידוי עלַא ןופ ןאד זיא עכלעוו

 -רעפ וצ רע טכוז ןעזעוועג טסַאהרעפ ןעדוי

 ןויז ןיא .ןָאיגילער עשידוו רעד טימ ןעגינייא

 וצ ךיוא ךיז רע טגיוצ "המר הנומא" קרעוו

 ןעש'לעטָאטירַא םעד ןופ רעגנעהנָא ןייא ןייז

 = רענייא ןעוו זא טביולג רע .םע.סיפס

 דנַאה עטכער רעד ןיא הנומא ןופ טכול סָאד

 דנַאה רעקניל רעד ןיא תעד ןופ טכיל סָאד ןיא

 -ָאליפ רעד ןיא גידנעפעיטרַאפ ךיז רע ןעק
 ןעועיד .רעטנורצ טינ ןעביולג ןופ ,עיּפָאו

 -ופ רעד ןופ דנייפ יד ןעגעג רע טצונעב ץַאז

 רָײֹפ ןעטלַאהעג רהיא ןעבָאה עכלעוו עיּפָאזָאל

 ןעדוי יד טרהיפרעפ סָאװ ערחעל סלעפייט א

 .פנשה ד"באר םוצ ןושארה

 ר"בא םעד ןופ דעישרעטנוא ןעגידריוו
 -קרעמ ַא טגיווצ ץַאז רעועיד .הנומא ןייז ןופ

 קרעוו ענייז ."סלעטַאטסירַא" העז עיפָאוָאל

 ןענייז "םלוע תורוד" ןוא "הלבקה ררס"

 ויולב המרעוו ןעסיורג ןופ ךילטכישעג שידוו

 וד .טייצסנעבעל ןייז רַאפ רהָאי 900 ןעגעוו

 ןיפיסוי ן'פיוא טעדנירגעב ןענייז עגירעהירפ

 ןוא תורבס םתס טימ ןעטכַאלפעגכרוד ןוא

 רואיד ןב םהרבא

 -ופ ןייו ןעגעוו

 טצעי ךָאנ טהעטש 'המר הנומא" ;תוישעמ

 עטרהעלעג עשודוו רעד ןוא טנעמונָאמ א סלא

 ןופ טייקגידנעוװטיונ יד ןעזייוועב וצ---טלעוו

 -ודוי ןוא עיפַאזָאליפ ןעשיווצ גנוגוכויארעפ א א

 -ווװ ָאד ןענייז סע וא רע טגיוצ ןעביולג ןעש

 עכלעוו ןערהעל עשידוו וד ןיא ןעכורּפשרעד

 .ןערעוו טרהעלקרע שיפַאזָאלופ רָאנ

 ךָאנ טסייה עיפָאזָאליפ יד ןענעקיילרעפ

 מימ לעמימ ַא ןענעקיילרעפ גנוניימ ןייז

 "עוו טרהעלקרע רעסעב ןעק הרות יד ןעכלעוו

 ןעבעגעג זיא ,רע טגָאז ,ןעשנעמ םעד .ןער

 בוטה ךרד םעד ןעשיווצ הריחב יד ןערָאװעג

 יד טכערּכשרעדיו ץַאז רעזעיד .ערה ךרדו

 געוו ןעשיפָאוָאלופ ן'פווא .ארובה תחנשה

 :רָאפ םעד ןעגעג .ןערהעלקרע סָאד ךיז טזָאל

 -;ד ןופ ר,גנעהנא ןַא זוא רע סָאד ףרואוו

 טגָאז עיוּפָאוָאלופ עשיכירג (סעלטָאטסירַא)

 "עג עיפָאוָאליפ רעייז ןעבָאה ןעכירג יד :רע

 טגָאז השמ תרות ןעגעוו .םוטנעדוו ןופ ןעמונ

 -בוב רעד ןופ גנַאפנָא םעד ליוװ סע רעװ רע

 ןעזומ טעוו ןעמהעננָא טינ עטכבישעג עשיל

 וצ לָאמנייק ןוא ןעגנַאפנָא וונ ספיוא לָאמעלַא

 טייהרהַאוו יד .ןעמוק טינ סערעסעב סעפע

 סטד טקאפ םעד ןוא טגעול תשמ תוות ןופ

 לעפייווצ ןהָא רהיא ןעבָאה ןַאמ 0

 -שנעמ ןופ לעיצ רעד ..ןעמונעגנָא לָאמנטי

 עג ל ס"סיותשכעמ וד -- זיא ןעסיוו ןעכיל

 -כרוד זוא השמ תרות ץנַאג .ןערעסעברעפ ו;

 סעטדנוזעג ַא .פיצנירּפ ןעזעיד טימ ןעגנירד

 רע-ריוינַאגרַא טדנוזעג ַא ,ןעבעלנעילימַאפ

 םָאג וצ עבעיל ףיוא גנורעדרָאפ ַא ,טַצַאמש

 עבעיל יד ןעלקיווטנע וצ גנורעדָאּפ יד זיא
 'ה תא תבהאו רעגייטש ַא .טייחשנעמ רעד וצ

 זיא תבש רעד .ךמכ ךערל תבהאו ןַאד ,'לא

 רָאנ הור רעכילרעּפרעק ןופ גָאט ַא רָאנ טינ

 הליחמ .טייקגיטעט רעגיטסייג ןופ גָאט ַא ךיוא

 .לַארָאמ ןופ תודימ עטסכעה יד ןענייז חחילסו

 ַא ןעגָארטסורַא טינ רָאט ןעמ וַא ןענרעל ייז

 םעד טםומ סָאד .גנַאל רַאפ אנוש א וצ האנש



 ר = + אי רער יא

 טי יי א ירא א א ר שש ר ר א עא יע ירא טי

 -עייז וצ רעדניק ןופ טייקמַאזכרָאהעג ןענרעל

 ןייז וצ טנרעלעג דניק סָאד טרעוו ןערעטלע ע

 ןוא ,טַאַאטש םוצ רעגריב רעמהענעגנַא ןויא

 ןופ ןעדייל יד ןיא רעמהענלייט רעכולצרעה ַא

 .טפַאשלעזעג רעד

 יו רע טגיוצ "הלבקה רדס" רפס ןיוז טימ

 סָאד ןוא ןערינָאמרַאה לעביב ן'טימ דומלת רעד

 זיב טייצ ס'השמ ףווא טהור עיצידַארט ןייז

 רע טלעטש קעווצ ןעזעיד רַאפ .שגימ ןב ףסוו
 -ָארב ,םינואג ,םיאנת ןופ עהייר יד ןעמַאזוצ

 ןעועיד ןופ טָאה קרעװ סָאד .עשיגָאלָאנ

 -ויז ןופ .הטרעוו ןעשירָאטסיה ַא טקנוּפדנַאמש

 תורודה רדס רעד טנָאמרעד קרעוו עגירעביא ענ

 .'הריצי רפס לע 'יפ" ,"וחשמ רוסיא" ךווא

 ."ארערעה" העז ,ארערעה 'ד םהרבַא

 -אר רענעילאטיא ,ַאנגָאלָאק עד םהרבַא

 -עג ,רערהופ רעשיטילָאּפ ןוא רענדייר ,רעניב

 טסעורט ןוא .טשעג 1799 ַאוטנַאמ ןיא ןעריוב

 -ָאוועג טלהעוורע רע זיא רעניבאר סלא 9

 -רַאּפ ןעשינעילַאטיא םוצ דעילגטימ סלא ןער

 .טפַאשרעה רעשינָאולַאּפַאנ יד רעטנוא טנעמַאל

 ןיא טנעדיוערפ-סוווו סלא ,רעטעפשי

 .1808 רהָאי ןיא ןירדהנפ ס'נָאיל
 זית

 -ַאּפַאנ

 14 אתוכז םהרבא --- ַאנגָאלַאק עד םהרבא
 .טפ0 עיר טויש

 רוי רעשינַאּפש א ,ָארטסַאק 'ד םהרבַא

 ויא .טרעדנוהרהָאי ןעט10 ןיא ןעטּפיגע ןוא

 ןעשיקריט וצ רעגערפ-ץנימ רעד ןעזעוועג

 זַא טסואוועג טָאה םהרבא .ןאמיילוס ןאטלוס

 -לַאה וצ ןעזעוועג זוא קיטולָאּפ ס'נאמוילוס

 טָאה ייקריט רעד וצ ןעדנובעג ןעטּפיגע ןעט

 סָאװ סעלַא רעביא ןעבעגעג גנוטכַא םורַאד רע

 רעזעיד ןיא ןעגנַאגעגרָאפ ןעטּפיגע ןיא ויא

 טָאה .ןעטכיובַא עשיטסינָאוּפש טימ גנוהיצעב

 דעמכַא :טיוהנעגעלעג ַא ןעטַאבעגנָא םהיא ךיז

 םהיא טָאה ַאשַאּפ רעשיטּפיגע רעד ,ןַאמווש

 טימ ןעטּפיגע רַאפ דלעג ןעגערפ וצ ןעטָאבעגנָא

 יוזַא טניימעג טָאה סָאד ; טערטרַאּפ ס'נַאטיוש

 ןופ ןעסוירבָא ךיז טהעג ןעטפוגע ווו לעופ -

 -רעפ םהיא ןופ טָאה םהרבַא .ייקריט רעד

 רָאנ יוו ,ןוא גַארטפיוא ןעכולמפורש ַא טגנַאל

 -עג טומרעד רע זיא ןעגָארקעג סָאד טָאה רע

 -וורט ןייז ןעזייוועב וצ ןאמיילוס וצ ןעפָאל

 -סערַא סעכ רַאפ טָאה ןַאטייש .םהיא וצ טייה

 -עג ייז ,רעהטערעפ םעד ןופ םיבורק יד טרוט

 וצ טציורעגפיוא ןעקימלַאק יד ןוא טניניוּפ

 .ןעמָארגָאּפ

 ,גָאלָארטסַא רעכילגינעק ,אתוכז םהרבַא

 סטכושעג עשודוי ,רעקיטַאמעטַאמ ,סָאנָארטסַא

 רהעז ןעזעוועג זיא .ףַארגָאעג ןוא רעביירש

 עינָאגרַא ןופ 9 ןַאָאשז גינעק םייב טבעילעב

 -עג זיא .ַאקינָאמָאלַאס ןופ ּפָאשיב םייב ןוא

 -רעפ .בהובא קחצי 'ר ןופ רעליש רעד ןעזעוו

 -סא עלא ןופ קרעוו ַא ּפָאשיב םעד רַאפ טסַאפ

 ןופ רעטעּפש ןיא סָאװ לעפַאמ ןעשימָאנָארט

 -עג טצעזרעביא ןייטַאל ןיא אניווב ףעזָאו

 לַאגוטרָאפ ןופ לעונַאמ גינעק רעד .ןערָאװ

 יד יוװ טביולגעג עיגָאלָארטסַא רעד ןוא טָאה

 ןוא "םימותו םירוא" םעד ןיא םיכלמ עשידוו

 ןַא טלעטשעגפיוא רעבירעד ךיז טָאה רע

 ואוו טלַאטשנַא ןעשיגָאלָארטסַא ןוא אתוכז

 -נעדוי יד ןעוו ךָאד .טּפיוה רעד ןעזעוועג

 הע ןיא ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה ןעגנוגלָאפרעּפ
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 עטיק, עי עס עי

 ר א ר ר 0 ר ר א א א ר א ר א א א א עי יי עי יי יי יי לאה

 ךָאנ ןעבעל ן'טומ םיוק לאומש ןהוז ןייז טימ

 -ַאלעג ךיז רעטניה טָאה רע .ןעּפָאלטנע סינוט

 -טסירק ןוא עשינַאדעמָאהַאמ ןופ עלהוש ַא ןעז

 -עג םהיא ייב ןעבָאה עכלעוו םודומלת עכיל

 רע טָאה סינוט ןיא  .עימָאנָארטסַא טנערעל

 טָאה ,'הניבל םיעברַא ןב" ןייז ןעבירשעגפיוא

 טָאה םעד ץוח ַא ןוא ,"ןיסתוי" ןייז טרעדנעעג

 תנובת" ןוא "שפנל קותמ" ןעבירשעג ךָאנ רע

 ."תוכז

 ןוא רעטסיימויצילָאּפ ,אייח ןב םהרבַא

 רעד רעטנוא ןעינַאּפש ןעכילדיז ןוא רעיזעוו

 1063 ןיא .בעג ,טפַאשרעה עשידיווַארָאמלַא

 -עגכיוה ַא ןעזעוועג זיא .0 .טשעג ןוא

 -ָארטסַא ןַא טביירש ןוא סםָאנָארטסַא רעטנרעל

 .ןעלייט 4 ןוא "רובעה רפס" קרעוו סעשימָאנ

 ןעמַאנָארטסַא עשידווימינ טימ טריטוּפסיד

 סלא טנעקרענא ךילדנע םהיא ןעבָאה ויז ןוא

 סעשיגָאלָאעטלַארָאמ ַא טביורש .טעטירָאטיוא

 טָאה ."שפנה ןויגה" ןעמָאנ םעד טימ קרעוו

 ןוא עיגָאלָארטסַא רעד ןיא טביולגעג ךיוא

 דרוד ןעטנעמירעּפסקע עשורַאנ עבנַאמ טריבורּפ

 ןהָא רעבַא ,ןעכאמ וצ םעטסיס-שטנערעטש םעד

 -ָארטסַא רעד ךָאנ זַא :טעטּפיוהעב רע .גלָאפרע

 8118 רהָאי ןיא ןעמוק חושמ ףרַאד עיגָאל

 ."רצי ךָאנ 1888 רעדָא םלוע תאירבל

 ןופ רבהמ ,ןזח הדוהי ןב םהרכַא
 םובותכ- םיאיבנ ףיוא שורפ ַא "טקל ורובח"

 .יעה ערעווש וד טשטייטרעפ רע ןעכלעוו ןיא
 ;זוא קרעו ןייז ,שידוי ןיא רעטרעוו ןעשיערב

 .1612 ןילבול ןיא ןענישרע

 ,םהרבא ךרד ןופ רבחמ ,לאיהי ןב םהרבַא

 שרדמ ןוא ס"ש ןופ תוישעמ ןופ גנולמַאז ַא

 ןעֶבעגעגסיורַא .שידוי ןיא .ערעדנַא ןוא
 טָאה .1810 גָארטסָא ןיא ןוא 1787 טריפ ןיא

 ןופ לַארַאמ יד ףיוא גנוקריוו עטוג ַא טַאהעג

 .סַאלק ןעמורפ

 רעטנוא טנַאקעב ךיוא ,קחצי ןב םהרבַא
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 ןופ רערהעל רעד "ןיד-תיב-בָא" ןעמַאנ םעד

 ןעזעוועג זוא .ודנרגה הירכז'ר ןוא ד"באה

 רעכילכעלפרעביוא ןופ טסידומלת רעגנערטש

 פבערטש ןוא .ןריולפנ ןוא טבעל .סוינטנעק

 םעשידומלת ַא טסַאפרעפ .1178 ןיא טרָאד

 ."לוכשאה" ןעמָאנ םעד רעטנוא קרעוו

 -זיוה ,ש"מלבד ,ריאמ 'רד םהרבא

 טברַאטש .לַאנידרַאק ןעשינעילַאמוא ןופ טצרַא
 -טרעוו ַא רעבוא טזָאל .גידענעוו ןוא 1891 ןיא
 םעד רעטנוא קיטַאמַארג עשיאערבעה עלַאפ

 יסירכ ַא ןופ זיא סָאװ "םהרבַא הנקמ" ןעמָאנ ;

 -עילַאטיא רעד ןיא ןערָאװעג טצעזרעביא ןעט

 ןיא גרעבמַאב ןופ רעטעּפש ןוא ךַארּפש עשינ

 ןופ רעגערטרָאפ ַא ןעזעוועג זיא רע .ןיימַאל

 ןופ רעגנעהנָא רעגירעפיוא ןוא ץעיפָאזָאלופ

 -ארטרָאפ עשיפָאזָאליפ ענויז .סלעטָאטסורַא

 "וצ עכילטסירק ןופ ןעטלַאהעג רע טָאה ןעג

 סהוא ייב ןעבָאה ןעטסירק עלעיפ ןוא רערעה

 רעד .ךַארּפש עשיאערבעהי ד טנערעלעג ךיוא

 טרישזידער טיוט ןייז ךָאנ זיא "םהרבַא הנקמ"*

 .דוד ןב סומינולק ןופ ןערָאװעג

 העו ,הרזע ןבא ריאמ ןב םהרבַא
 ."הרזע ןבא"

 אוק" ןופ רבחמ ,והיתתמ ןב םהרבַא

 -ולקעג ,םויח ןופ םילשמ ןופ גנולמַאז ַא "ךוב

 ןוא טצעועג ןוא רעכיב ענעדעישרעפ ןופ ןעב

 להָאמַא ,םילשמנ יד טימ ןעמַאווצ ,ןעמייר

 -עוועג טקורדעג זוא ,רעלוּפָאּפ רהעז ןעזעוועג
 .19599 ןרעב ןיא ןעז

 עשינאּפש יוד ןופ רענייא ,אבַאס םהרבַא

 .ירָאּפ רעד ןיאר עריטרַאמ ןוא רעביורש הלבק

 ןעזעועג זוא ןָאיציזיװקניא רעשיועגוט
 געט וורד טרעוומעגנווא דניורפ ענייז טימ

 םירוסי עזעיד טָאה ןוא ולַאה ן'רעביא טייצ

 ךילדנע זיא רע יוו םעדכַאנ .טבעלעגרעביא

 עזייר רעד ףיואף יש ן'פווא רע זוא ןעפָאלטנע

 טיוט ןייז רָאפ .ןעברָאטשעג ןעילַאמיא ךָאנ



 םהרבא

 ןעוו סַָאד ןַאטיּפַאק םעד טרעכיזרעפ רע טָאה

 םי ןוא ןעפרַאװניירַא רעּפרעק ןייז טעװ ןעמ

 לָאז רעבירעד ,ןהעגרעטנוא ףוש סאד טעוװ

 ןעבעגרעביא רעסעב רעפרעק ןעטיוט ןייז רע

 טָאה יווא ןוא הליהק עשידיא עטשרע יד וצ

 (ו םלוע תורואמ) .ןוהטעג ךיוא ןאטיּפַאק רעד

 ,ןעהַאק םהרבא

 ."םהרבַא

 "וידרעב יד ןופ רענויא ,אזודרק םהרבא

 ןוא .בעג ,ובצ ותבש ןופ רעגנעהנַא עטסנעט

 'ר ןעהַאק" העו

 -1706 ןיא טעדרָאמרע ןוא 1680 לאגוטרָאּפ

 עולומַאפ עכילטסורכ-וונ ַא סווא טמַאטש

 -קירוצ ןענייז עלעיפ עכלעוו ןופ (םיסונא)

 ךיז טָאה ןיולא רע .םוהטנעדוי םוצ ןעמוקעג

 -עב ךיו טָאה ,גידענעוו ןיא ןעועוועג רויגמ

 ,ורייניפ השמ ןופ ןעטפורש יד טימ טנעק

 א ןערָאװעג זיוא ,ו"רא ןופ יד טימ ןוא

 לימס ןעשיערבעה םענהעש רהעז א טומ לבוקמ

 ןערַאברעדנואוו ןיוז טגיוצעג טָאה רעכלעוו

 סנעבעל ןייז ראפ .ןוימדה חכ ןעשירעמרַאוװש

 ןוא ,ןיצידעמ טריציטקַארּפ רע טָאה לעטימ

 -בוול רעד ןעזעוועג ךיוא טיוצ א רופ זיא

 .ולָאּפירט ןופ רעשרעה םעד ,ןַאמָאטָא ןופ טצרַא

 ןעועווג רע ווא סומוילאעדיא ןייו בעילוצ

 -ָאעמ עש'חלבק יד רַאפ טפַארק עגידלַאװעג ַא

 יווא ןעזעוווג זיא רע רעכלעוו טימ עיּפָאז

 -גלָאפרע טנעקוג וז טָאה רע סָאד טנַאקעב טוג

 -וג ןיא רע .לַאפ ןעדעי וצ ןעכיורבעג ךייר

 ,ןעבירשעג לעיפ טָאה .וויטקַא רהעז ןעזעוו

 טלָאהרעדיוװ לָאמ לעיפ ךיז טָאה רע ליואוובָא

 .ןעועוועג גילווװגנַאל לָאמנייק ךָאד רע זיא

 ףיוא ויא ןעביורש ןיוז ןופ סולפנייא רעד

 'ר וליפא .סיורג ןעזעוועג רעזעל ןענייז

 ןייז רעטנוא ןעזעוועג זיא ץישעבייא ןתנוהי

 רע זא טדערעגנייא ךיז טָאה רע .סולפניוא

 ַא ווא רע סָאד ןוא ,טכַאנ ווב תונויזח טהעז

 ןוא ובצ יתבש ףיוא טהעג תואיבנ ןיוו .אובנ

 רַאֿפ ןעטנעמוגרַא ענייז ןענייז קרָאטש ווזא

 ָאזודרק

 ישי שי איי עי ועיה

 ןופ להָאצ עסיורג ַא סָאד ןעזעוועג ובצ ותבש

 ןופ ,ןענושרע םהיא ןעגעג ןענייו ןעטפורש

 תבירמ"* רפס סָאד ,זיא עטסגיטכיוו סָאד עכלעוו

 ."ןהכ הולא ןופ שדקה

 סלא ויולב ןעטָארטעגפיוא רע זיא רעהירפ

 יָארּפ רע טָאה רעטעּפש ,יבצ !תבש ריפ איבנ

 ןוא דוד ןב חישמ סלַא יבצ יתבש טרימַאלק

 -עּפש ךיז טגעלפ רע .םירפא ןב חושמ סלא ךיז

 .ה .ד) א"במ ק"מא ןעביורשרעטנוא רעט

 וייוועב סלא .(םירפא ןב הישמ וודרק לכומ

 טָאה רע עכלעוו םינמס ווווצ ףיוא רע טרהיפ

 הישמ רעגיטכור רעד עכלעוו ףוג ןייז ףיוא

 -נרָאה א ןיא ןמוס רעטשרע רעד .ןעבָאה ףראד

 ,רחיוא ןייז רעטנוה סכואווסיוא רעגיטרַא

 -עגבָא זוא הלומ ןייז ןופ הלרע יד סָאד ןוא

 רעד סָאד רע טעטּפיוהעב ןאד .ןערָאװעג טליופ

 רעד .רעטנורא חמ ןייז ןופ טניוש שרופמה-םש

 סָאד ,וא ןעויוורעד ךילדנע ךיז טָאה טקאפ

 טגָאזעג תואיבנ טָאה רע ןעכלעוו ףיוא רהָאו

 סָאד ןעועוװיג זיא ןעמוק טעוװו הלואג יוד זא

 יתבש רעד ןופ עדנע יד ןעכלעוו ןיא רהָאי

 -רעדינ רהוא ןעמוקעב טָאה גנוגעוועב יבצ

 .-ורט ןופ ןַאמ רענעהעזיגנַא ןא .16078 עגאל

 ןופ םהוא טָאה ָאזָארבמַאל קחצי סנעמַאנ ולָאּפ

 -ָאלטנע ויא רע ןוא ןעזעוויג ףדור ילָאּפורט

 -ַאפ עכוורלהָאצ ןייז טימ ָאנרַאװול ךָאנ ןעפ

 -נעהנָא גינעוו טרָאד טנופעג רע רעבָא ,עולימ

 םהוא ןעבָאה םינבר יד סָאװ םעד בעולוצ רעג

 עגיטרָאד יד וצ ףעורב-סגנונראוו טקישעגכָאנ

 קעווא ַאנרַאװיל ןופ ךָאנרעד זיא רע .םינכר

 רעגנעהנַא וד וָאוו ,אנרימס ךָאנ ףפוש א ףיוא

 -ָאלעגנעמַאווצב ןעוועג ןענייז יבצ-יתבש ןופ

 ןעבָאה ָאד .עדנעגעג עטגלָאפרעפ עלא ןופ ןעפ

 ןייז ףדור ןעמונעג רעדיוו םהיא םינבר יד

 ןעפָאלטנע ןעבעל ןייז טםימ םיוק זיא רע ויב

 עניוז ןופ לייט א ,ןוא לָאּפָאניטנאטסנָאק ךָאנ

 ָאד .טגלָאפעגכָאנ םהוא ןעניוו רעגנעהנַא

 לאומש ןעדוי ןעכייר ַא ןופ עציטש רע טגירק

 רע טרהָאפ טיוט סנעבלעזמעד ךָאנ .ודימילַאנ
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 רע .ָארייק ךָאנ ןענַאד ןופ ןוא לָאּפָאנָאורדַא ךָאנ
 ענייז ןענרעל וצ ןעטלאטשנארהעל ָאד טנעפע

 ןופ םינבר יד ,ןעיורפ ןוא רענעמ וצ תומכח

 -לָאפרעפ ןעמונעג ךיוא םהיא ןעבָאה טרָאד

 םעד רעטנוא טלעטשעג ךיז רע טָאה ווזא ןעג

 -ווא ויב ןעטאלוזנַאק עכילטסירכ יד ןופ ץוש

 -רעד ךיז טָאה ָאקסיצנַארפ ןָאד ,ייז ןופ רענ

 םינ םהיא רע טָאה םישעמ ענייז ןופ טסואוו

 -ָאלטנע רעדיוו זיא רע .ןעצוש טלָאוװעג רהעמ

 ךָאנ רעמעפש ,םירצמ ךַאנ ןענאד ןופ ןעפ

 עפענ ןיוו ךילדנע ויב ,קירוצ אניטסעלאּפ

 -רעד טדיוט ףיוא רעסעמ א טימ םהיא סָאה

 | .ןעכָאמש

 (9 .ולא הז (1 :ןענייז ןעטפירש ענייז

 (4 .רואמה 'ס (8 .ונובא םהרבא לש ותמכח

 .ללכ חוכו (6 .רוא רקב )9 .חצ חוצמו חצ רוא

 .יבָא יהלא (9 .תויּפיּפ ברח (8 .בקעי םלופ (7

 שורד (19 .לוכל 'ה בוט (11 .אשידק אמש 0

 .ןימלע ומ דוס (14 .לארשי ץרא (184 .ןמא

 .היקנ תלס (17 .בתכה שורד (06 .בתכ (138

 ןוא ןערושָארב 20 זיב ןוא .ןיזרד אזר 8

 .םישורד

 רפוס ןוא חלושמ ,החמש 'רב םהרבא

 טָאה גינעק ןעראזאבכ רעשידוי רעד ןעכלעוו

 ,הרות ירפס ןעפיוקפיוא ןעיזרעּפ ןיא טקישעג

 רעד ןעזעוועג זיא ןעיזרעּפ ןעוו טייצ רעד ןיא

 רע סלַא .םידמול עשידוי עטסערג יד ןופ ץטיז

 -ופעג טרָאד רע טָאה ןשיש ןיא ןעמוקעג זוא

 -יזעב רעד עכלעוו חרות רפס עטלַא רהעז ַא ןענ

 ךיז טָאה רע .ןעפיוקרעפ טלָאװעג טינ טָאה רעצ

 -רעביא רהיא ןוא טצעזעגקעווא טרָאד םורַאד

 סָאד ןוא תואב תוא ןעצנַאג ןיא ןעבירשעג

 געורק םעד ןיא .גינעק םוצ טרהיפעגרעביא

 ןערַאזַאכ םעד טימ וַאלסָאטַאיוס ןעשיווצ

 .ןערָאװעג טעטכינרעפ רפס רעזעיד זוא גינעק

 ןיא ץניווָארּפ א ( 22:3220) ,ַאסטורבַא

 ,םיורג .ּמָאליק זר 17008 .ןעילַאטיא ,לעּפַאענ

 "עגסווא זוא .רעניואוונווא 1,784,100 טימ

 ןעשיטאירדא ןופ דנאר םייב ליימ 80 טיירב

 ךרוד ןעטקירטסיד ויווצ ןיא טלייטעג זיא .םי

 ָאסטורבא" טסייה ענווא .אראקסאּפ ךייט םעד

 ."ארטלוא ָאטסורבא" ערעדנַא יד ןוא ?ָארטיצ

 ָאטנָאמ גראב א וז טָאה םי ןעשימַאירדַא םייב

 ,ןרעדנא ןא ןוא ךיוה סופ 8807 ַאנילעװ

 רעטצעל רעד .ךיוה סופ 9291  ָאנראק ָאטנַאמ

 -טכורפ ןענייז יוז .לעּפאק וינש א רעמוא טָאה

 םימ ןעסקַאװעב ןענויז ןוא סופ 8000 ראב

 -עג ךָאנ זיא לעּפַאענ ןעוו .רעדלעוו עטכידעג

 ןענויז טאאטש רענידנעטשטסבלעז א ןעזעוו

 -טביוה ייווצ יד ןעזעוועג גרעב ייווצ עזעיד

 ןופ לַאפ םעד טימ ןוא ,ןעטקנוּפ עשי געטַארטס |

 טוומעג ךיז טַאַאמש רעד טָאה ייווצ עועיד

 ךרודא ןעפוול ןעכויט עגונווא .ןעבעגרעטנוא

 -אירדא ןיא ןוירא ךיז ןעסעיג ןוא ןעלָאהט !ד

 -עצ" זוא יוז ןופ רעטסערג רעד ,םי ןעשיט

 רעזיד .טיורב ליומ 0 ןוא גנאל ליימ 18 "ַאנָאל

 -נייא יד--.שיפ לעיפ רהעז טומ טבעלעב ןוא

 סלא טנַאקעב ןוא עגיטפערק ןענייז רעניואוו

 -ָאה טימ ךיז ןענויטפעשעב .ןעשנעמ עכולרהע

 -טביוה רעייז .יוברעקא ןוא תומהב ןעוועד

 ,רעקיל ,ליוא ,ןרָאק ,ןעווילָא זיא ןָאיצקודָארּפ

 | .ןארפאז ןוא ןעלדנאמ

 -וא ,ָאעדַאמא יגיאול ץנורּפ יסטורבַא

 -ויר ,רעשרָאפרוטַאנ ,טסרופסיורג רעשינעילאט

 ןוא .בעג .טַארעטיל ןוא רעפישיטפול ,רעדנעז

 -סיורג ןופ ןהוז רעטירד סלַא 1878 דירדַאמ

 ןופ ןיזוק א ןוא ,ַאטסָאא ןופ ַאעדַאמַא טשריפ

 -עטנוא ַא טגנערברעפ .גינעק ןעשינעילאטיא

 ףכַאמ ןוא ןָא טייהדניק ןופ ןעבעל סעטנאסער

 ןופ ןעגייווצ עלעיפ ןיא ךילברעמשנוא ךיז

 .-שרע רעד ןעזעוועג זיא .ןעקנעד ןעכולשנעמ

 ןעגיוטשעב וצ רעטסגיצנויא רעד ןוא רעט

 ַאקסַאלַא ןיא סעיילע .טס טנוָאמ ןופ ּפָאק םעד

 עגיטכיר יד טלעטשעגטסעפ טָאה ןוא 7

 ךיוא יוװ (סופ 1899) גרַאב ןעזעיד ןופ ךיוה

 1890 ןיא .טייהנעפַאשעב עשיגָאלָאעג ןייז

 עטשרע יד טימ עזוור-נעמילש א רע טכַאמ
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 שיש שיריים עירבאס שי וועי

 ס98 ַא סטורבַא



 2044 ץלַאזמיורבַא --- ָאסטורבַא ס8
 יי עי שי עא יה עי 0 שי א א א א א א א טיט אטא א ר טא א א א יא יי יא עי יי עה זיפ יי עי עמ יה יה עה עי עמ יה טיפ ןעיו עי עה עי עייט שי

 -רעבמוא ןַאטיּפאק ןופ וימרַאּפ עשינעילַאטיא

 ןיא ,ןענָאוגער עשוטקרא יד ךָאנ ונגאצ ָאט

 לָאּפ-דרָאנ םעד ךָאנ רעטסעטייו רעד טמוק

 ןעצנערג וד טסעפ טלעטש .טייצ רענעי ןיא

 רעכיז ףיוא טזייוועב ,דנאל-ףעזָאו-ץנארפ ןופ

 -עג טינ טריטסיוקע דנאל-ס'נאמרעטעפ זא

 "אור יד רע טגייטשעב 1900 ןוא .שופארגָא

 רע ויא 1000 ןיא ,אקירפא ןיא עירָאזנעװ

 -נוא ןיא עדנעזיור-יוטראפ א ןופ רערהיפ רעד

 ןיװדָאג טנוָאמ םעד טגייטשעב רע ָאװ ןעיד

 ןיא .לעגיּפש-םי ן'רעביא ךיוה סופ 99,600
 רידנאמָאק סלא טלעטשעגנָא רע טרעוו 1
 ,געירק ןעשיקריש-שינעילַאמוא םעד ןיא
 אזעווערפ ףיוא קַאטַא ןעכוורגלָאפרע ןַא טכַאמ

 א ןוא געיז א וצ געירק םעד טעטיול  ,ןוא

 -נווא ןעשינעילַאטיא םייב .טייצ עצרוק רהעז

 ימנעצ יד ןעגעג המחלמ-טלעוו רעד ןיא טירט

 -ַאק-טּפיוה רעד רעדיוו רע טרעוו עטכעמ לָאר

 .טכַאמ ןורַאמ עשינעולַאטוא וד רעביא רידנַאמ;

 -וא םעד ןופ עדנע וצ טמא ןייז טרינגיזער

 יטסע ֹוד טימ ףפטַאק ןערעמיב ןעשינעילַאט

 1915 לירּפַא ןיא אונָאסיא וד םורא רעכייר

 א ןעריזינַאגרָא וצ טאווירפ ךיז טמהענ ןוא

 טָאה ןעילַאמיא תעב .ןָארדַאקס רעפיש-טפול

 סטייטס-דעמיינוי יד ךָאנ ןָאוסומָאק ַא טקושעג

 רעד ןופ רעדעיל רעד ןעזעוועג רעדיוו רע זיא

 זיא המחלמ-טלעוו רעד ןופ עדנע וצ .ויטראּפ

 עמ ןוא ענהיב רעד ןופ רעטנורַא יוװ ווזא רע

 .םהיא ןעגעוו טינרָאג ןיוש טרעה

 יד עכלעוו ולכ א ןופ ןעמָאנ ,רעביורבא

 -רעפ ןעדליגרעפ םוצ ןעכיורבעג רעקימעכ

 -רעדנוליצ זיא יז .עדנעטשנעגעג ענעדעיש

 .רוקרעמ טלַאהטנע ןוא גיטרַא

 .ץלאז סעדנעהעגוצ טכייל ,ץלַאזמױרבַא

=/ 

6 
 , א טאג יו ימי טאטן

 ןוא ַאיועניגַאמ ןופ גנודניברעפ ַא טלַאהטנע
 ץלַאז-ולַאק סלַא טפיוקרעפ טרעוו .םוילאק

 ןוא לָאװ ןעשַאו םוצ טכיורעבג טרעוו ןוא

 טגעיל .ערַאַאװ-בעוו עסייוו ןעריצודָארּפ םייב

 -סַאטש יד ןיא ןעטכוש ץלַאזנייטׂש יד רעבוא

 "ץַאלזמיורבא" טסייה .ןענימדץלַאז רעטרופ
 ןערעוו טמוורעגבָא ןעביוא ןופ זומ סע ליווו

 .ץלַאזנייטש םוצ ןעגנַאלרעד ןענעק וצ םוא

 ץלַאז ןעזעיד ןופ גנוטייברַאעב עטשרע יד

 רעזנוא 1861 ןיא קנַארפ .ד ךרוד טכַאמעג זוא

 וצ דרע רעד ןיא טינש ַא רָאפ טלעטש דליב

 טרופסַאטש ןוא ץלַאז םעד ןופ עגַאל יד ןעגווצ

 ,ללָאהסדלָאּפָאעל ןיא ןוא

2 



 -צלַאז (ג ,סּפיג (ב ,ןיױטשדמַאז רעטיור (א

 .ץלַאזנויטש (ה ,ץלַאז-מיורבַא (ד ,ןָאט

 ןוא טכַאש (2 ,טרופסַאטש ןוא טכַאש (1

 .טכַאש ןעליוקניורב (9 ,ללָאהסדלָאפָאעל

 ךיז טזעל רע ןוא רעטיב זיא קַאמשעג ןייז

 טרעוו ןוא רעסַאװ ןיא לענש רהעז ףיוא

 -עוצ עשינכעט רַאפ טכיורבעג ךילכעזטביוה

 (טרָאד העז) ילַאקלַא ןופ טלַאהניא ןייז .ןעק

 גנומאג א ( 40:203 21202) ,אמורבא

 .עילימַאפ םימַארבַא רעד וצ דנערעהעג שיפ

 -רע י"שר .א 'הי תוכוס ןיא טנַאמרעד טרעוו

 "םינטק םיגד ןימ , ַא ןייז וצ םהיא טרהעלק

 20010/)טעטּפיוהעב ןָאסניוװעל .רד דנערהעוו

 נגַאל םופ 8.זיא רע סאד 465 1 210146459)

 דומלת םעד ךאנ .טכיוועג טנופ 90 ויב ןוא
 ןוא ןערעוו ןעסעגעג לארעבוא טינ רע ףרַאד

 ןעטּפַאה ו"שר םהוא ןיא לייו טרהעלקרע

 -גיוועל .רד .ןעטיזַארַאּפ ערַאבקרעמנוא עניילק

 ןעמָאנ םעד טימ ןעטיזַארַאּפ עזעוד טפור ןָאס

 ןעטיזַארַאּפ עזיד ןופ .(זיול העז) "זיול-שופ"

 רעד .יורפ ץנַאג שיפ ענייק רעבָא ןענייז

 -וא ייז ןעבָאה ןעשרַאב ןוא ןעמאלאס ,סקַאל

 ןעשינויטַאל םעד טגָארט דליב רעזנוא .רעמ

 רעד סלַא ןייז רערעדנַא ןייק ןעק ןוא ןעמָאנ
 .ַאמורבַא רעשידומלת

 רעקעול א (אטזטפ) ,ךיורטש-סורכַא
 ןוא ןעידנוא ןיא טכיורבעג לעיפ ,עצנַאלפ

 ,זָאלג רעטנוא ַאּפָארוע ןיא טסקַאװ .ןעטּפיגע

 .ץַאלּפ גונעג ןוא רוטַארעּפמעט ןעסויה ַא ייב
 ןוא ןעידנוא ןיא טכיורבעג לעצרואוו ןייז

 .עלרעטיב ךיו טלחיפ עכלעוו טיוקגיסעולפ

 -רעבוא ,ןעקעווצ עלעיפ רַאפ ךילצינ רחעז זוא

 טשימעג רעטעלב ענייז .ןוצודעמ רַאפ טביוה

 ךיורטשקורבַא --- ַאמורבא

 ןוא טסוה ןעגעג טכיורבעג ןערעוו גינָאה טימ

 ןעמ טקנורט ַאקיומַאו ןוא .טסלווושעג ןעגעג

 .עעהט סלַא רעסַאו סעטכַאקעג ןייו

 -רעד ןעמ .ןעטרָאס 9 ןַארַאפ ןענייז ייז

 ווז .טַאַאז יד ןוא רעילָאק רעד ןיא ייז טנעק

 -בלעג -ךעלסיווו ,ךעלצרַאוװש ,ךעלטיור ןענייז

 -עק וד ןערעוו עכנַאמ ויב .ךעליולב ןוא ךעל

 ַא ,לוווו ,טכיוועג ַא סלַא טכיורבעג ךעלדנער

 ןוא .ןיירג ַא טַארוקַא טגעוו לעדנערעק סעדעי

 ויז ,רעבָא היור ןעסעגעג ייז ןערעוו ןעטּפוגע

 רענַאידנוא יוד .רעווש רהעז ךיז ןעיידרפ

 םורַא גנורעוצ ַא טלַא רונש ַא ףיוא ייז ןעהיצ

 ןיא ןערָאװעג טקעדטנע זיא  .ולַאה םעד

 ץרעמ ןיא טעהולב .1080 ןיא ןעידנוא-טסעוו

 .וַאמ רעדָא

 -ַאנ עדנעצוור ַא ןופ ןענייו עכילסייוו יד

 -עטייהפווא ַא סלַא טכיורבעג ןערעװ ייז .רוט

 רענַאידניא .עניהטומעד ןעגעג לעטימ סגנור

 ינַא םומ טייקגיסעילפ רעייז ןעשימ ןעמַאבעה |

 ךרוד וצ סָאד ןערהיפ ,ןעפַאטש עדנעציור ערעד

 ירָאבַא רַאפ רעמומ יד ןעציור וצ ַאניגַאוװ רעד

 -ודניא יד זַא טגָאז ןעמ .(טרָאד העז) ןָאוצ

 ןלַאה םעד םורָא סָאד ןעגָארט ןעיורפ רענַא

 ,ן'תמא ןוא רעבָא ,גנורעוצ א רַאֿפ טשרמולכ

 ןעקנעד ייז תעב טייהרענעקורט ןעסע וצ ייז

 טומ וויא סָאװ רענייא .ןערעגנעווש ייז זַא

 ןעמהענ טעוו טנוואוועג טינ ךָאנ םעט ןעזעיד

 -נָאק ךיוא טכווליפ ןוא ,גוטפעה רחעו ןעכערב

 ןוא סוז דָארג זיא לעצרואוו רעד .ןעריסלואוו

 ייב .רענרעק יד ןיא טגעיל ץייר רעד ,קַאטשענ

 ןעכעמש ,לאפכברוד ,ערדולח : יו ןעמייהקנַארק

 ,םעצוילפ רעדָא ,טסורב רעדַא ,ןעמרַא וד ןוא

 -ַאבַאס רעדָא רעקוצ טומ ןעטענקעג סע טרעוו
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 ןוורבַא-- גנוביורִבַא

 ,סעקצילבַאט ןופ םרָאפ ןיא טכַאמעג ןוא ןיר

 .ןעגרָאמ ןעדעי עצילבַאמ ןייא ןעביורבעג וצ

 א ,ןעסירעגבָא ,ןעכָארבעגבָא ,ןָאיצּפורבַא
 -ויול עטעטרַאװרענוא ַא רעדָא ,עגיטייצנוא

 ןעכערברעטנוא םיצולּפ סאווטע .גנוסייר

 'ו .טפורבַא  טסייה

 רַאפ : (עדָאטעמ-לייה-רוטַאנ) ,גנוביירבָא

 -בָא ןַא טרידנעמָאקער טרעוו ןעשנעמ עזעוורענ

 ןעסַאנ ַא טימ ןוהמעג טרעוו סָאד .גנובייר

 טימ ןוא טליהעגנייא ןעדנעדיול םעד ךעלויל

 םעד ,ךעלייל םעד רעביא דנַאה עכַאלּפ רעד

 ךעליול סָאד טרעוו ןַאד .ןעביירכרוד רעּפרעק
 ןוא סענעקורט ַא ףיוא טשיוומעגסווא דניוושעג

 .ןעבירעגבָא ןעקָארט רעפרעק םעד טימרעד

 םעד טימ לייװ טלַאק ןייז ןעק רעסַאוװ סָאד

 -רענ יד ןוא ץיה א ךיו טלעקיווטנע ןעביירבָא

 .מקרַאטשעג לעופ רהעז ךרודַאד ןערעוו ןעוו

 -ַאפ עשיריַא עטנַאסערעטניא ַא ,ןיירב'ַָא

 ןיירב טימ ןָא ךיז טגנַאפ עכלעוו עילימ

 עשיריא רעד ןיא דלעה רעסיורג ַא ,םיָארָאּפ

 רעד ןעזעוועג רעכיז טלָאװ רעכלעוו ,עטכושעג

 ַא ןייז טלָאװ דנַאלריא ןעוו גינעק רעשיריַא

 וצ ןעמלעז ווא סע .קלָאפ סעגידנעטשטסבלעז |

 עילימַאפ רעזעיד ןיא דעילגמומ א ןעניפעג

 ןעבָאה טינ לָאז רעכלעוו ,גָאט ןעגיטנייה זיב |

 רַאפ סונגנעפעג טָאנָאמ רַאַאּפ ַא טצרַאװשעגבָא

 .ןערילעבער וצ רעדנעלריא יד ןעציירפיוא

 ןעברָאטשעג זיא רעכלעוו ,ןיירב'ַא םַאיליוװ

 טעטַארייהעג זירַאּפ ןיא טָאה 1905 ןָאדנָאל ןיא

 סיוא ץטיוװָאלַאפַאר ַאיפָאס לעדיימ עשידוי יד

 ןַא ,ץטיווָאלַאפַאר רוטרַא ןופ עילימַאפ רע

 רעטערקעס ןוא עימָאנָאקע ןיא טעטירָאטיוא

 טלָאמעד ןיוש זיא יז .ףָאלַאוװאוש ףַארג ןופ

 .ןימסילַאנרושז עלָאפטנַאלַאט יד ןעזעוועג

 ןעזעוועג ןעבעל ןעצנַאג ןייז ןוא זיא סַאיליװ

 -רעפ רע טָאה טנעמַאלרַאּפ ןיא .דנַארברעוופ א

 רע זיא להָאמ 9 .קרָאק קירטסיד יד ןעטערט

 רע טָאה רהָאי 2 ןוא טגָאלקעגנָא ןעועוועג

* 

 ףיוא רעבָא ךיו טָאה .ןָאזוורּפ ןוא טכַארברעפ

 -וקעג ךילדנע זוא רע .טלהיקעגבַא רעטלע רעד

 עליטש טומ זא גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמ

 ןייז ןיא .ןעקריוו רהעמ רע ןעק עיטַאמָאלּפיד

 ןייז ,ךיירטסייג רהעז ךיז רע טגייצ ןעביירש

 -ורשעג טָאה .רהָאלק ןוא ןעפילשעג זיא ליטס

 יד ןיא סעלעיפ ןוא עקרעוו ענינייא ןעב

 זיא קרעוו סעטסעב ןייז .ןעלאנרושז

 ."סנאינעפ , העז 0060 1112864"

 -וריֵא ןַא ,רעטנָארב סמוישזד ןיירב/כָא

 .בעג .םָאנַאקע-לַאיצָאס ןוא רָאטַאמרַאפער רעש

 "ךוטש ןייז ןעגנַאפעגנָא ,1808 דרָאפגנַאל ןיא

 ןיא ןַאד ,עלהוש סטרָאװשזדע ססימ ןיא םוי
 סוורג ןיא .ןילבאד ןופ טעטיזרעווינוא רעד

 טימ ןערָאװעג טנַאקעב רע ויא ןָאדנָאל ןניא

 םהיא ןעבָאה עכלעוו טנַאה ןוא טטעבבָאק

 ..גנוגעוועב עלַאקידַאר רעד ןיא ןעגיוצעגניירַא

 ןופ רענייא סלַא רע טרירוגיפ םעדכָאנ דלַאב

 -עוועב ןעטסיטרַאשט רעד ןופ סרערהיפנָא יד
 רַאפ טריטסערַא להָאמ עגינייא םרעוו .גנוג

 מלַאה סָאד רעבָא ןַאילעבער וצ ןעציירפיוא

 ןעעדיא ענייז ןעביורט ןופ קירוצ טינ םהיא

 רעטשרע רעד ןעזעוועג זיא רע .רעטייוו

  "טַארקָאמעד-לַאוצַאס" ןעפורעג ךיז טָאה סָאװ
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 רעטרעו יד טכיורבעג

 ךרודַאד ָאזלא ןזוא רע |

 טשרעוֶצ טָאה ןוא

 "פטזק}1טפ 2106"

 ןופ רעפיולרָאפ רעד סלַא ןערָאװעג טכַארטעב

 ַא טרישזידער ךיוא טָאה רע .סקרַאמ לרַאק

 י""ם6 2004 2140 3 (1321412מ/ גנוטייצ

 "סיטָאראנָאב" ןעשילגנע ןוא טצעזרעביא טָאה

 ריפ עיצַאריפסנָאק ס'ףעבָאב ןופ עטכושעג"

 -ַאר ןופ ןעבעל סָאד טריצילבוּפ "טייהכוילג

 ןיא רע ."יירעפַאלקש עכולשנעמ" ןוא רופסעב

 .1904 ןיא ןעברָאטשעג

 העז ,םירבא
 ,"טעלעקס"

 "לעקסומ"
1 

 ,"עימָאטַאנַא"

 טעיַאמש ,ףָאמש רעגיטפיג טסכעה ַא ןירבַא

 ירעטאפ" (20/08 01260440/6109) םעד ןופ

 ."ןעסברע רעטסָאנ

 א ךיו טוָאלוצ עכלעוו רעוולופ םעניורב

 ַא ןעטדיוט ןעק םעד ןופ םַארגילימ 1 .רעסַאװ

 9) םַארג אלול 1 ךיו ןיא טָאה סָאװ המהנב

 .םולב (טנופ

 ,ןעסיירבָא סעצנַאג א ןופ סָאװטע סירבַָא

 -נעגעג עסיוועג ןופ גנונכווצ עהיור ַא ךיוא

 ַא רעבוא גנולדנַאהבָא עצרוק ַא רעדָא .דנַאטש

 עגַארפ עסיורג

 ןיצידעמ רעד ןוא( אטצגצוסה) ,ןָאיזערבא

 ןנעגריא ןופ טיוהרעביוא יד ןעבייר.ָא סָאד

 יד .רעברעק ןעכילשנעמ ןופ לייט ןעכלעװ

 -עוו ןעשַאװעג ןייר זומ עלעטש ענעבירעגבָא

 ןערעוו טקעדעגוצ ןוא רעסַאװ םרַאװ טימ ןער

 -ומוג טימ טבעלקעגמורַא ,רעוּפַאּפ-נעדייז

 -רעיזערבַא יד וצ לָאז טפול יד ידכ ,סוקיבַארַא

 וד בווא .ןעמוקוצ ןענעק טינ עלעטש עט

 -עוו טלעדנַאהעב יז זומ ,ףעיט זיא ןָאיזרעבַא

 .דנואוו ַא סלַא ןע

 ןופ גנַאגרַאפ עיגַאלָאעג רעד ןיא

 .םי ןופ סעגערב רעדָא ןעזלעפ ןופ ןעקניזנווא

 :"רעביוא יד טםרעוו םי ןופ ןעלעוו יד ךרוד

 יד .טעטלַאמשעגמוא דרע רעזנוא ןופ ךעלפ

 טוי

 רע טד

 ןיקרב --- סורבַא

 -ַא ןופ םרָאּפ םעד ןיא יא

80 
 עטר טל טראליר טריטי

 שר

 ,1ניו ןופ ןעבירטעג ,סעילַאוװכ סגנודנַארב

 ,ןעזולעפ ם'נופ דנַאװ רעד ןעגעג ןעסווטש

 ןעגנירד דניוו ןופ טפַארק רעטלעּפָאד טימ ןוא

 יוד .ןעולעפ ןופ ןעטלַאּפש ענייפ יד ןיא ייז

 -רעדיוו טעטסיול גנוטלַאּפש רעזעיד ןוא טפול

 ןופ ,סעילַאװכ יד ןופ טפַארק רעד וצ דנַאטש

 עכלעוו ךרוד ,טפַארקנַאּפש יד טהעטשטנע םעד

 רעסערג רעמיא ןערעוו ןעטלַאּפש ענייפ עזעיד

 רעד ךרוד זומ ןעולעפ רעד םוראד רעסערג ןיא

 ןַאיזער:א יד ידכ --- .ןעקנוזנווא ןָאווערבא

 וד רימ ןעגנערב ןערהעלקרע וצ רעכולטיוד

 .גנונבווצ עדנעגלַאפ

 יד ,ה ,א ,ו"

 טנעכווצעב

 ןעזלעפ ַא
 ײניי

 טנעכווצעב

 םעד

 לעגעוּפש

 .םי ןופ

 ךָאנ "ג" ןופ ןעהעג סעילַאװכ וד גנַאל

 דרע רעד ןופ עכעלפרעכווא

 ליוט ַא ןערעילרעפ ייז לייוו ,טרעיזערעבא טינ

 וצ "ה ןופ געוו םעד ףיוא טפַארק רעייז ןופ

 רעסַאוו סָאד רעבָא טנווטש ."ו" דנַאוו רעד

 ןהעג וצ ןָא ןעביוה סעילַאװכ וד ןוא "ב" וצ

 ייז ןעגָאלש יוזַא ,"ו" דנַאװ רעד ךָאנ

 'ן" דנַאװ רעד ףווא טפַארק רעצנַאג רעד טומ

 רעפעיט "א" לעקניוו םעד ץלַא ןעבָארג ןוא

 .ןעקניז וצ ןָא טביוה דנצוו יד ויב

 "פב" ןיפ
 א ן=

 -וורפ ,איצַאטנונערבא ,(שינייטַאל)

 סָאד טביולג עכריק עכולטסורק יד .ןעכַאמ

 ,לעפיוט ןופ טשרעהעב זיא טלעוו עצנַאג יד

 -עב רעד טרעוו רעסַאוופיוט םעד טימ סָאד ןו

 .טפַאשרעה ס'לעפייט םעד ןופ וירפ רעטצירּפש

 -וולגרעבא ןעזעיד ןופ ויא רעהטול ךיוא --

 .וירפ טינ ןעב

 ועויוח רַאּפ ןעמָאנ רעשי'דומלת ןיקרבאי
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 םעד םימ רהעז טמימטש (18 'וי תבש .לשורי)

 -וצ בָא עדייב ןענייש ייז ."קורב" ןעשיסור

 .3214004 ןעשינויטַאל םעד ןופ ןעמַאמש

 .עדַאנָאמעל עשינַאטסודניה ,ארַאש בָא

 רעד ןופ רעדָא ,ּפָאק ןופ ןעוו ןעֿפושבָא

 רעטנורַא ןעלַאפ סע ,רעּפרעק ןרעביא טיוה

 א ךָאנ ,ןעפוש עסייוו עקניניילק עכלעוַא

 -זָאמ רעדָא ךַאלרַאש רעגייטש ַא- .טייהקנַארק

 -עי ןעוו .ןעקורט טיוה יד טכַאמ עכלעוו ,ןעל

 טעדיול ,דנוזעג זיא רע זַא טניימ סָאװ ,דנַאמ

 טעדיול רע זַא ןעסיוו רע ףרַאד גנופושבָא ןופ

 טלַאה עכלעוו טייהקנַארק ענעגרָאברעּפ ַא ןיא

 -נווא ּפָאק םעד ףרַאד רע .ןעכערבסיוא ןיא

 -לעצ דַארג 94 דנאוונייל ןעסַאנ ַא ןיא ןעקַאּפ
 ןוא ,גָאמ ןיא ןעדנוטש רָאָאּפ ַא רַאפ םרַאוו סוז

 ךיז .ליואסונ טימ טיוה יד ןעביירנויא ןַאד

 .עפרַאש ַא טימ ןעמעק וצ רָאָאה יד ןעטיה

 .לעמעק

 רעטנוא העז ,ןעשנעמ םעד גנומַאטשבָא

 ."סומזיניוורַאד"

 םיור ןעיירפ ןיא ,טפַארק-גנופױטשבָא

 -וצנַא יד ךרוד ןעלוקעלַאמ-טפול יד ןערעוו

 ןופ גנוה

 עכלעוו ,טפַארקינַאּפש יד טהעטשטנע גנוסיוטש

 -בָא רעזעיד ךרוד .ןעסיוטשעגבָא קירוצ ךיז

 "עג טרעוו טפול יד ואוו ,ילכ עטכַאמרעפ ַא ןיא

 ןוא-וצ עזעיד זיא ,לעקעד םעד ךרוד טסערּפ

 ןעסיוטש ןעלוקעלָאמ יד ,רעשַאר גנוסיוטשבָא

 יד ףיוא גידנעלַאפ ,ןערעדנַא ןופ סנייא בָא ךיז

 ךָאנ דנעוו יד ןופ רעדעיוו ייז ןערעוו דנעוו

 -בָא עועיד סיוא .ןעסיוטשעגבָא קירוצ ךיז

 בלעוו ,טפַארק-נַאפש יד טהעטשטנע גנוווטש

 -וקעב וצ גנאגסיוא ןא ידכב ולכ וד טכערב

 .ןעמ

 יד ןעניפעגוצסיוא לעטימ א ,ןעמיטשבַא

 עגַארפ יד ןעוו ,גנולמַאורעפ ַא ןופ גנוניומ

 .ןוא ןעטלַאהעגנעמַאווצ דרע יד

 -עג ןווש זיא טלעדנַאה ןעמ עכלעוו רעביא

 -עג טרהעלקרע ךילטייד ןוא טריטוקסיד גו

 ףיוא ןַאד טרעדָאפ רעדנעציזרָאפ רעד .ןערַאוװ

 עגַארפ רעד רעביא לָאז ןעמ גנולמַאזרעפ וד

 טימ ,ןעביוהידנַאה טימ ןעק סָאד .ןעמיטשבָא

 -עסָאלשעג א ןיא טגוולעג לעמטעצ ענעבירשעג

 "ַאי'" ןעפורסיוא טימ רעדָא ,לעטסעק םענ |

 ןעבויצ יד .ןערעוו טנעכיוצעב "ןיונ" רעדָא

 -עג ןיא טלהעצעג ןעדנעציזרָאפ ןופ ןערעוו)

 גנולמַאזרעפ רעדָא עטימָאק רעד ןופ טרַאוונעג
 -עגבָא ןַאד ויא םיבר ןופ גנונוומ יד ןוא
 .טמוטש

 ."ןעטנענוטסבַא" העז עדנעהעטשבָא

 ןווא ןופ גנַאגרעביא רעד ,ןעברעטשבָא
 העז .ןרעדנַא ןווא ןיא טלַאטשעג רעדָא םרָאפ

 ."ןעבעל" ןוא "טדווט" ,"ןעברעמש"

 ןעצלעמש םייב :שינכעמ ןעכײרטשבַא
 עטרידיסקָא סָאד ןעמענרעטנורַא ,יילב ןופ

 םעד ףיוא ןעביוא ןופ טמיווש סָאװ לַאטעמ

 טפור ענעכָארטשעגרעטנורַא סָאד .ּפָאט-ץלעמש

 ןיא יורג גיצומש זוא רעד ."גוצבַא7 : ןעמ

 סָאװ סעלַא ןופ טהעמשעב ןוא רעילָאק

 ןופ דַארג םעד ייב ,יילב טימ טינ ךיז טצלעמש

 .ךיז טצלעמש יילב רעד סָאװ ,טקנוּפצלעמש

 -נַא רַאפ ןערעוו טעדנעוורעפ ןעק גוצבַא רעד

 -עה ווא טקנוּפצלעמש רעד ואוו ןעקעווצ ערעד

 .וולב ןופ טקנופצלעמש רעד סלא רעכ

 -רעדיוו ,לעקע ,גנוגיינבָא עסיורג ,יישבָא
 -- .ןעבָאה וישבַא דנַאטשנעגעג ַא רַאפ ,ןעליוו

 ןופ טפַאשנעגווא טסיוה טיוקכוליושבָא וד

 עסיוועג ַא ןופ רעדָא ןָאורעּפ עסיוועג ַא

 .ךיליײשבָא זיא רע רעדָא ,זוא סע .גנולדנַאה

 ךליב ַא רעמרעוו ךרוד ,ןערעדלישבָא

 .ןעלָאמ |

 דנַאטשנעגעג עסיוועג ַא ןופ ,דעישבָא
 ייא סָאװ ץלַא .ןעדיישרעדנַאנופ ,ןעהעגקעווַא



 584 םולשבא 238
 ר עי אייערע יי יי סא עי יא עא א, עי א א עא עס עס טי עס עס עמ עא עס עס עי עי
 עי טאקיא טשעט טאפ טאש יט יי סאו שיש ראש סע ר טא ראט טאש רו א סא א לא לא א ר ר נא שא ר ר רע רע שא א ארט א אן א עא טא יי טי טיי יט

 םומ םרעוו ,ןוהטעג טרעוו טנעמַאמ ןעזעיד

 .ש.בצ+ :טנעכויצעב דעושבָא טרָאװ םעד

 -סדעישבָא ,ךוזעב-סדעישבָא ,שוק-סדעישבָא

 טרעוו עיזעָאּפ רעד ןיא -- .ווז.א גנַאזעג

 סע ,לייוו טכיורבעג לעיפ רהעז טרָאו ָאז

 ענעדעישעגבָא ןופ גנורעניארע יד טקעוורע

 טינ רעדָא ,ָאי טעטרַאוװרע ןעמ עכלעוו דנוורפ

 ךיז זומ ןעמ יוו טרענירע סע ;ןעהעז וצ רהעמ

 -ושבָא עילימַאפ ןוא דניורפ ןופ לָאמַא ןיולַא

 .ןהעז וצ טינ רהעמ לָאמנייק ייז ןוא ןעד

 -ומ ןייז .ןהוז רעטירד ס'דוד ,םולשבַא

 ןופ רעטכָאמ יד ןעועוװעג זיא הכעמ רעטרעט

 ,14 'ב לאומש ךָאנ .רושג ןופ גינעק ,ימלת !

 ענווז .לארשי ןופ ןַאמ רעטסנהעש רעד 8

 -ָאה ,ןערָאשעג ךילרהעו טָאה רע עכלעוו רָאָאה

 רע .םילקש עכולגינעק 900 ןעגיואוועג ןעב

 א 5 8 צי 5:
 : 2 אש טי =

 600 248 אקט עח א24 2 תש 2 יה

 ןוא רמת רעטסעווש ןייז טגוטלָאווגרעפ טָאה

 רע לייוו ,ןעטדיוט ןונמַא רעדורב ןייז טזָאל

 רע ואוו ,ימלת ןעדייז ןייז וצ טפיולטנע

 ויב טָאה באוו ויב ,רהָאי 8 ףיוא ךיז טלַאה

 .ןדרי םייב םהיא טפערט ןוא םורפא

 א ןָא ךיז ןעּפעשט)

 י 41

 ןייז רַאפ סונביולרע ןַא טקריוועגסיואן'דוד

 ווב בָאוו םמָאה רעטעּפש רהָאי 9 .ןעמוקירוצ

 -לופ ַא םולשבַא רַאפ טקריוועגסיוא ן'דוד

 ךיז טלעכוומש םולשבא -- .הלוחמ עגודנעטש

 ןייז ןעגעג סע טעוועטנוב ןוא קלָאפ םוצ ןַאד

 ,םינחמ ךָאנ רעטַאפ ןייז טגָאו רע .רעטָאּפ

 ןהעגליואוו ךיז טזָאל ןוא םולשורו טמהענרעפ

 לארשו ?ב ונעל םרַאה ס'רעטָאפ ןייז טימ

 -ָאפ ןייז ןַאד טגָאי רע .(20 '10 'ב לאומש)

 דלַאװ םעד ךָאנ הנחמ עסיורג ַא םימ רעט

 -ָאפ רעד

 ןיוז טגָאלש ןוא םהיא ןעגעג ךיז טלעטש רעט

 -רעפ רָאָאה ענייז ,טפוולטנע םולשבַא .ליח

 גודנעגנעה טביילב רע ,םיוב ַא

 .ם'גרה'עג בָאוי ךרוד טרעוו

 רָאמרַאמ יד םָא טהעטש טפשוהי קמע םעד ןויא

 ןופ עזיור עדנומש לעטריפ ַַא ,עדייבעג

 כארטעב עדלעיפ ןופ טרעוו ןוא םילשורו

 בק ס'םולשבַא סלַא

 רע ךילדרע זיב

 ,רעטשרע רעד ןעזעוועג ויא ןהָאזנובַאר

 יד רעביא קופס ַא ןעפרָאװעג טָאה רעכלעוו

 רהוא ןופ טָאה רע .עגַאז רעד ןופ טיוקטכע

 טיובעג זיא יז זַא ןעסָאלשעג ליטס םענרעדָאמ

 ןעבָאה 1014 ןיא .ןַאלּפ םענרעדָאמ ַא טיול
 ןעצנַאג םעד ןעבַארגעגרעטנוא ןעגָאלָאעכרַא

 עכלעוו תונורא ענרענייטש ןענופעג ןוא ץיַאלּפ

 -ווצ ס'טפשוהי ךלמ ןופ ןייז וצ טנעכער ןעמ

 -רע םעד רעבוא זיא טרָאּפער עדנעגלָאפ .ןעט

 .גַאו ןופ .לקינַארק שיאווד" רעד ןיא ןענוש

 טרעהעג רעכלעוו םולשבא דו רעד" --

 ןוא ןימלע-תיב ןעשי'דרפס םוצ ךילטנעגייא

 ןופ ןערָאװעג ןעסַאלשעגסיוא תועמ ֹוּפ לע ווא

 -רומ יד ןעפיוקרעטנוא ךרוד זוא ןומלעזתוב

 -עגרעטנוא ןעגָאלָאעברא ןופ ,עטמַאעב עשיק

 רזוג ןעבָאה םינבר יד  .ןערָאװעג ןעבָארג

 וד אשאּפ ןופ םרעדָאפעג ןוא ןעזעוועג תונעת

 סָאד רעדויא ,ןעלעטשוצּפָא גנובָארגרעטנוא

 ןעגָאלָאעכרַא וד ןעבָאה ןערָאװעג ןוהטעג זוא

 ".ןוהטעגבָא ןיוש טייברַא רעייז
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 יד .(וירעבעוו רעד ןיא) ,ןערעדיײלשבָא

 ךיז ןופ סָאװטע .טרעדוולשעגבָא ןוא עלופש

 .ןערעדיילשבָא

 -ַאמ ןייר עטָאלב ןופ דרע ,ןעמײלשבָא
 .ןעבכ

 טנַאקעב ,ןעשוק לעיפוצ ,ןעצאמשבָא

 -צָאמסבָא" טרָאװ ןעטריפמורָאק םעד רעטנוא

 ."ןעק

 -עמ ַא טימ סוואכרוד טינ) ,ןעדיײנשבָא

 .ןעדוינשבָא ןעצימע טומ גנולדנַאה ַא ,(רעס

 -וונשבָא דנייפ ןופ לייט ַא ;המחלמ רעד ןיא

 ערעדנַא יד רהעמ ןעק ענווא סָאד וא יוזַא ,ןעד

 ןייא ךרוד ןעק גנונּפָאה ַא ךיוא .ןעפלעה טינ

 :ימַארוגיפ .ןערעוו ןעטינשעגבָא סונגנווארע

 .בֵא ערעדנא סָאד טעדיינש ןעזווא ןייא

 . סָאד טרעוו לעביב רעד ןיא ,ןערעׂשבָא |

 ןעטַאבעג בייל ןעצנַאג ןופ רָאָאה יד ןערעשבָא

 (8 די ארקיו) תערצ ןעגעג לעטומדלייח ַא סלַא

 רעייז וצ םיול יד ןופ גנוהייוונייא רעד ייב

 רָאַאה יד טוומעג ךיוא ייז ןעמ טָאה טסנעיד

 .(7 'ח רבדמב) ןעריזטר כויל ןעצנַאג םעד ןופ

 ןערעוו טניימעג טינ ָאד ןעק רָאָאהיּפָאק יד

 17 'ג) היעשי ןופ טרעוו ּפָאק-להָאק ַא לייוו

 טָאג ןופ ףַארטש ַא סלַא טכַארטעב (941 ןוא

 םיכלמ) עדנַאש ַא סלַא קלָאפ ןעשידיא ןופ ןוא

 ךילקירדסווא זיא סע ,רחעמ ךָאנ .(28 .2 ,

 -ַאר וצ ּפָאק םעד (88 גֹו ארקיו) ןעטָאברע

 אכ ארקיו) דרָאב יד טינ ךיוא וליּפַא .ןעריז

 ןעריזַארבָא זַא ןעגייצ ןעטַאטיצ עלַא עזיד (2

 םעד טינ רָאנ רעּפרעק ןעצנַאג ןופ רַאה יד רָאג

 זיב ךָאנ ןערעוו טנעירָא ןיא .דרָאב ןוא ּפָאק

 ןופ ןעלייט ענעי ןופ רָאָאה יד גָאט ןעניטנייה

 ויב יו רענעמ ייב טריזארעג רעּפרעק םעד

 -ןעיורפ

11 

 יז

 .ןעכַאמ גערש סָאװטע ,ןעגערשבָא

 ןיא ןָאוצַאמס ַא ;לעביב יד ךָאנ ,תבא

 -ּפוגע ןופ ןעדוי יד ןופ גוצסיוא םויב רבדמ

 מרָאד ןופ .םודא ןופ טייז-טסָא רעד ףיוא ,ןעמ

 א"ב רבדמב) םירבע גרעב יד ךָאנ ייז ןעהיצ
 עלַא ךָאנ ןעבָאה רעשרָאפ עגיטצעי יד 0

 ןופ רהעמ רופש ןייק ןעגנוהימעב ערעייז

 .ןענופעגסווא טינ טרָא ןע:עיד



 ראפ ןעכייצ עימעכ רעד ןיא (28) ,גַא
 או8סמ- ןעשיניוטאל ןופ גנוצריקבָא .רעבליז

 ?טצמ. |

 ,ררעה : ךַארּפש רעשינַאטסודניה ןיא ,ַאנַא

 -ומ --- .ווז.א רעמיטנעגייא ,רעטסיימ ,דרָאל

 .שבצ ,ייקריט רעד ןיא לעטיט רעשירעטיל
 יד רעביא ררעה רעד = "יססַאנגַא ַאלסיק"

 ררעה רעד = "?טעדַאָאס יבַאב ַאגַא" ,ךעלדיימ

 לעטיט םעד טימ .קילג ןופ רעיוט ןופ

 -עגנוא יד טנעכויצעב טצעי ןערעוו ?ַאגַא"

 .ייקריט רעד ןיא ןעסַאלק-ןעטמַאעב עטעדליב

 טָאג םעד ןופ ןהוו (שיכירג) ,ןָאַאנֲא

 ועיר ַא ."ַאעג" ןיטעג רעד ןוא ?סָאנַארוַא"

 -עיסָאפ ,ַארעה רעטעג יד ןעוו .ּפעק 80 טימ

 ןעדניב ןעגנַאגעג ןענייז ענעהטַא ןוא ןָאד

 .ןעפורעג סוטעהט טָאה ,סועצ ןעסיורג םעד

 .עפליה וצ ןָאַאגַא

 -טָאק ןוא סעגיג ,רעדירב 9 ענייז טימ םהיא

 ררע רעד ןיא טרובעג רעייז ךָאנ דלַאב ,סָאט

 ךיו ןעבָאה ןענַאטיט יד ןעוו  .ןעטלַאהעב

 םהיא "ַאעג" טָאה ,סועצ ןעגעג טעוועטנובעג

 ןופ עפליה וצ ןָאַאגַא ןעפור לָאז רע ןעהטַארעג

 םפור ןוא הטַאר םעד טגלָאפ סועצ .דרע רעד

 םיוא ןעניישרע ייז .רעדירב ענייז טימ ןָאַאנַא

 "נעזולעפ 800 ןרעדיילש ןוא ץַאלּפ-ףמַאק םעד

 -ייז ןענַאטיט יד .ןענַאטיט יד ףיוא רעקיטש

 -אפעג רעטנורַא ןוא ןערָאװעג טגעיזעב ןעג

 "עיל טרָאד .(םנהיג) סָארַאטרַאט רעד ןיא ןעל

 -נוה עדייב ענייז ןופ טכַאוװעב ךָאנ ייז ןעג

 | .רעדירב עגידנעה-טרעד

 -עג ,סנַאול ןופ ּפָאשיביצרַא ,דרַאבָאגַא

 גיוודול גינעק וצ גנילטסניג ַא .179 ןערָאב

 עדוי יד ןעכלעוו רעטנוא ,ןעקנַארּפ יד ןופ

 .ןעבָאה לָאז רעטָאפ ןייז

 .ןעטייהיירפ עלעיפ רהעז ןעסָאנעג  ןעבָאה

 -נוא יד ןופ רענייא ןעועוועג זיא דרַאבָאגַצ

 סָאװ וצ ךיז ןעּפעשט עכלעוו ,ןערוטַאנ עגיהור

 טימ ןעבָאה וצ ךיז יבא ,יוז ךיז טכַאמ טע

 -עבנוא ןעזעוועג זיא .ןעסיירוצמורַא ןעמעוו

 קרַאטש טָאה ,ןעלַאנידרַאק יד ןעשיווצ טבעול

 -ַאיצּפָאדַא עטקעס עכילטסירק יוד טגלָאפרעפ

 ױנעב ייווצ ןעבעירשעגנַא טָאה (.ד.ז) רענ

 עבלעוו ,טלאהנוא םענעדעישרעפ ןופ ןעטפי רש

 ןופ ןערָאװעג טעטערעג לַאפוצ ַא ךרוד ןענייז

 -לַאהעג ייז טָאה עכלעוו דנַאה סרעדניבכוב ַא

 ס'גיוודול ןיא -- .רעייפ ןיא ןעפרַאו ןעט

 -טכער עלעיפ ןענופעג ךיו ןעבָאה רעבָא ףיוה

 טקוקעג ןעבָאה עכלעֹוו ,םיצעוי עדנעקנעד

 -סער רהעמ טימ ןָאיגילער עשידוי יד ףיוא

 ןופ סנ רעד .עכילטסירק יד ףיוא יוװ טקעּפ

 ןעפָא ץנַאג ףיוה ןיא זיא טרובעג סוועי

 -ָאגַא סָאד טייוו יווא ,ןערָאװעג טכַאלרעפ

 סולפנייא ןעועיד רעטנוא טָאה טסבלעז דרַאב

 רעביא טכיונא ןייז ןעריציפידָאמ ןעמונעג

 טַאהעג ארומ רעבָא טָאה רע .טקנופ םעד טָא

 םעד ןופ גנַאפנָא רעד ןיוז טינ לָאז סָאד זַא

 ןופ ןעטסנוג וצ םוטנעטסירק ןופ לַאפ

 -עב ןעמונעג ךיזו רע טָאה ,םוטנעדוי

 ןוא ,ןעדוי יד וצ שיטימעסיטנַא ןעהוצ

 -עגנָא ןעבעל ןייו ןופ ףיולרעפ ןיא

 "לעוו ,ןעגנולדנַאהבָא ערעטיב 2 ןעבעירש

 רעד ןופ עדַאירעּפ עטשרע יד וצ ןערעהעג עכ

 סומזיטימעסיטנַא םענרעדָאמ ןופ עטכישעג

 רעבָא רע זיא ןיילַא ןעביירש טיט (.דז)

 ייז ףיוא ךיוא טָאה רע .ןעזעוועג אצוו טינ

 -עג ןיילַא ןוא ,תושרד ענייז ןיא טצעהעג

 ייז ערעדנַא רַאפ לעיּפשייב ַא ןעגייצ ןעמונ

 טלהעצרעד ץטערג .ןוהטכַאנ םהיא ןעלָאז

 ?רעב : סעדנעגלָאפ טַאהט עטשרע ןייז ןעגעיו
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 קראפ ס654 א "יי ליסטע סיט ראש "ליסטע ר ס לאסאע ר ש"ס

 ןופ ןעפָאלטנע ןיוװַאלקש ַא זיא 891 ןיא

 -וורפ רהיא ידכב .רעטסיימ ןעשידוי רהיא

 ךרַאבָאגַא וצ ןיהַא יז זיא ,ןעפיוק וצ טייה

 זַא גידנעניימ ,טפיוטעג רהיא טָאה רע ןוא

 ןיז רעטנוא טסנעיד יד טלַאפ טימרעד

 -ָאפעג טסנעיד ןיוו טָאה דוי רעד .תושר

 "עבע (.ד) רעטסיימ"נעדוי םעד ךרוד טרעד

 ןייז טגַאזטנע ךיז טָאה דרַאבָאגַא סלַא  .דַאר

 -סיימ-נעדוי רעד טָאה ,ןעבעגוצכָאנ גנורעדָאפ

 םהיא טעוו רע זַא ,ןעסיוו טזָאלעג םהיא רעט

 -כרָאהעגנוא רַאפ גינעק םעד ראפ ןעגָאלקנַא

 טָאה דרַאבָאנַא .ןץעועג ןופ טויקמַאז

 םָארטש יד  רַאפ טַאהעג ארוס רהעו

 רָאד .ןעמוקעב ראפרעד ןָאק רע סָאװ

 -עג ןעדוי יד וצ האניש ןייז זיא רעבָא

 טריקיויר טָאה רע זַא ,קרַאטש יוזַא ןעזעוו

 טינ רעטסיימ-נעדוי םעד טָאה רע סָאװ טימַאד

 .ןעריולרעפ טמַא ןייז טָאה רע ןוא טכרָאהעג

 ךוב ןעגיטפיג ַא טימ סיורַא ויא רע

 ן2:וװ8 ףטהנװ 1000601סזמ גנודמיולרעפ טימ

 401166410 +684/2 2ט0נצופ זמס זמטפו1המ1סוו

 -עג ראפרעד םהיא טָאה ןעט ,ןעדוי יד ןעגענ

 טָאה גינעק רעד ןוא ,גינעק ן'רַאפ טכַארב

 טרידנַאמָאק ןָאט ןעגנערטש ַא טימ םהיא

 סעצָארּפ רעצרוק רעזעיד .ףיוה ןופ סיורַא

 רעד .ןעגָאלשרעד רענוד ַא יווװ םהיא טָאה

 "ווו םירש ַא ךָאנ ןעגנַאגעג רעבָא זוא גינעק

 ּוַא ,טערקעד ַא ןעזָאלעגסיורַא טָאה רע .רעט

 ןעגנערטש ַא רעטנוא זיא } רעדעי

 .ןעדוי יד ןעגעג סָאה ןעגידוירּפ וצ טָאברע

 עגַארפנָא ןַא טקישעג ףיורַאד טָאה דרַאבָאנַא

 -ַאטסעט עיינ סָאד ןעוו ןוהט לָאז רע סָאװ

 יד ןערהעקעב וצ םהיא ןופ טרעדָאפ טנעמ

 גינעק רעד ןוא םוטנעטסירק םוצ טויהשנעמ

 רע טגָאז .ןעדוי יד" .םהיא סע טעיברעפ

 -סירק יד טימ טעדניירפעב לעיפוצ ןערעוו"

 ןוא ָאולַא ךיז טקרַאטש םוטנעדוי סָאד ,ןעמ

 רעכַאוװש ךרודַאד טרעוו םוהטנעטסירק סָאד

 מָאה הנעט יד טָא ?.ןעטסירק יד ןעשיווצ

 בילטסייג

 רידַאגַא --- עגָאגַא

 - ָאּפמעט :ג

 "עג ןעבָאה טפָאשיב עלעיפ זַא טכאורוארעפ

 ןענייז סע ןעכלעוו ףיוא ,ץנערעפנָאק ַא טָאה

 טייהיירפ עשידוי יד לעטימ ןערָאװעג טכוזעג

 ערעדנַא ןייא גינעק םעד ןוא ןעקנערשעב וצ

 טָאה דָאניפ רעד .ןעסעילפוצנווא גנונויב

 (899) ןעזָאלעגסיורַא קעווצ ןעזעיד רַאפ ָאזלַא

 ןעמָאנ םעד רעטנוא טפירש ַא

 -ָאגַא ןופ ןעבעירשרעטנוא 8טמס18911104108

 סָאד זַא גידנעהעז ןוא .ייווצ ךָאנ טיס דרַאב

 ךיז רע טלעטש ,ןעפלָאהעג טינ ךיוא טָאה

 עכלעוו ,עיצַאריּפסנָאק ַא טימ גנודניברעפ ןיא

 ןהָארט ןופ גינעק םעד לעיצ םעד טַאהעג טָאה

 ןייז ףיוא ןהוז ןוא ןעצעזוצרעטנורַא

 "עּפש ןופרעד טָאה דרַאבָאגַא .ןעצעז וצ טרָא

 ןיא רעטעּפש ,רעבא ןעדייל וצ טַאהעג רעט

 רעד טימ ןעמוקעג טמא ןייז וצ רעדיוו רע

 .ןעוָאלוצ הור וצ ןעדוי יד שינדנעטשרעפנווא

 עניילק יד :קיזומ רעד ןיא ,עגָאגַא

 םוצ גנַאגרעביא םייב ןעטָאנקיזומ עקרַאטש

 -ורעג טרעוו עגָאגַא ערעלוגער יד

 ."עזַארפ" ןעפ

106 8 

 ןייז

 רעד רַאפ ןעמָאנ רעשינַאקָארָאמ ,רידַאגַא

 -ַאטנַאס ןעפור רעעּפַארוע יד סָאװ טדָאטש

 עטסיק .ַא ףיוא טדָאטשד-נעפַאה ַא זיא .וורק

 םייב ,לעגיּפש-רעסַאוו םעד רעביא רעטעמ 0

 ןופ ןעדנוטש 8 ךרעב ,ןַאעקָא ןעשיטנַאלטַא

 טצַאשעג ןערעוו רעניואוונייא יד .ריהג ּפַאק

 "נוהרהאי ןעט198 ןיא זיא .ּפעק 1000 ףיוא

 -ָאועג טעדנירגעג ןעזעגוטרָאּפ יד ןופ טרעד

 רָאָאּפ ַא ןיא ,ןַאוצַאטסירעשיפ ַא סלַא ןער

 טמרוטשעג דעמכַא ַאלומ ןופ רעטעּפש רהָאי

 טרעהעג טלָאמעד טייז .ןערָאוװעג טגעיזעב ןוא

 -ווצ עטצעל יד ןיא .ָאקָארָאמ וצ טדָאטש יד
 טרָאד ךיז ןעפישסגעירק עשטייד ןעבָאה ןעט

 -ווצנַארפ םעד ןעכַאושוצבא ידכ טלעטשעגבָא

 -גנע ךרוד ;ָאקָארָאמ רעביא סולפניוא ןעשיז

 :עירק ַא טלַאמעד זיא גנושיטניורַא ס'דנַאל

 .ןערָאװעג ןעטיהרעפ
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 וואו
 טיר

 זניט ןופ ךילדרָאנ "עזַאָא" ןַא ,םעדַאגַא
 ןענַאװַארַאק ןעסיורג םעד ףיוא ,"ַאממוט

 עוייר גָאט 11 ,ונרָאב ךָאנ ןַאסעפ ןופ עעסָאש
 םעד ןערעהעג רעניואוונייא ערהיא .דַאשט ןופ

 טימ ךילכעוטּפיוה ןעלדנַאה .טבש גערַאוט

 .ץלַאו

 ןופ טדָאטשטביוה (288008) ,םעדַאגַא

 לייט ןעכילדיז ןיא ,"ריַא" עוַאָא עסיורג רעד

 ןופ טקנוּפנעטָאנק רעד .ַארַאהַאז רבדמ ןופ

 ןופ עזייר גָאט 49 ,ןעעסָאש-סלעדנַאה עגינווא

 עוייר גָאמ 94 ףךילטסעוו-דיז ןוא ,"טַאהג"

 ,1400 ןיא ךרעב טעדנירגעג ."?ַאסוַאה" ןופ

 -עב .טצעי יו רעלוּפָאּפ רהעמ ןעזעוועג לָאמַא

 .דנעזיוט 90 ויב 12 ןעשיווצ :גנורעקלעפ

 ,ןרעברעב ןופ ןעמַאטש רעניואוונייא ערהיא

 רעד .ךַארּפש וטקובמיט יד ייז ןעדיור טצעי

 רעטשרע רעד ןעזעוועג זיא הטרַאב רעדנעזייר

 טכוזעב טדָאטש יד טָאה רעכלעוו רעעּפָארוע

 .ץלַאז זיא לעדנַאהטביוה רעייז (1849)

 ןופ רַאלּפמעזקע סעגיצנויא ןַא ,אטוָאגַא |

 ןופ זיא סעכלעוו ערעיט-גיוז עוויטקעזניא יד

 .טס ןיא ןערָאװעג ןעניפעג טדנַארב .פָארּפ !

 .טס ןיא (1888) ןעבירשעב ןוא ָאגנימָאד

 . *ֿבונַאק ַא יוװ סיוורג ווזַא זיא .גרובפרעטעפכ

 .גנַאל סופ 1 ןעטסָאמעג קע ויב ּפָאק ןופ ,ןעכ

 ןַא וצ ךילנהע םרָאפ ןיא ץיונש ַא טָאה

 -עיוא יד ,ןיילק ןענייז ןעגיוא יד .טנַאפעלע

 -עב רעּפרעק רעד .דנור ןוא ךילנהעוועג ןער

 ךיז ןעגידנע עכלעוו רָאָאה עפייטש טימ טקעד

 הַאנווב זיא רעכלעוו לעדייוו גנַאפנָא םיוב

 ּוטוָאגָא -- סעדַאגַא
 העי
 ראש ראט רסמא"ס- "סט "למג טי יי א ר וו ר ר 0 א סא ישא

 ךיז טגייצ

4 
 עי עי עי עי עי עי עי עי; עיימ }

 ,ןיורב-לעקנוד זיא רעיט עצנַאג סָאד .טעקַאנ |

 .ןיורב רעלעה ןיוש וזלַאה םייב

 סיורג יוזַא רעיט ַא (480016) ,יטוָאנָא

 ןיא ןוא ןעיליזַארב ןיא טבעל .טָאר ַא יו
 -עב טשרעוצ .וררעפ ןופ טייז עכילטסָא יד

 .ַארַאזַא 'ד רעשרָאפ-רוטַאנ םעד ןופ טקרעמ

 עסיורג טימ טנעּפַאוועב ,רעגניפ 9 וצ טָאה

 -ניפ רעדעי .סופ ןעדעי ןיא לעגענ-רעגניפ
 .טלייטעגרעדנַאנַאפ ערעדנַא יד ןופ זיא רעג

 סלַא רעסערג דנעטיידעב ןענייז סיפ-רעטניה יד

 ןענייז רעּפרעק ןופ רָאָאה יד .עטשרעדָאפ יד

 ןעשיווצ סנעטסעב טבעל .גידעכעטש ןוא יור

 סע עכלעוו ןיא ,רעמיובדלַאוװו עטעטלַארעּפ יד
 .גנוניואוו ַא לעגענ-רעגניפ יד טימ ךיז טכַאמ

 .,טגָאיעג ןעוו וויטקַא ןוא לענש ךיז טגעוועב

 .סינעטלעהעב רעד ךָאנ זָאה ַא יו סע טפיול

 טפָא רהעז רעבָא ,גָאטייב ןעטלע

 -נַאפ רענַאיליזַארב יד .גנַאגרעטנואנענוז ייב

 ןיא לָאמ עגינייא טריעבעג .ןעסע םוצ סע ןענ

 רעדניק 6 זיב 8 ןופ לָאמ סעדעי ןוא רהָאי

 סע טכַאמ גנודניבטנע רעד רָאפעב .לָאמַא טימ

 םורַא דנעוו יד טבעלק .גנוניואוו יד טכערוצ

 ןעסע םוצ .רָאָאה ןוא ןעגייווצ ,רעטעלב טימ

 עטשרעטניה יד ףיוא עטוָאגַא יד ךיו טצעז

  עטשרעדָאפ יד טימ ךיז טנעידעב ןוא סיפ

 ךילהערפ ץנַאג ויא .דנעה טימ יוװ טקנוּפ

 -רעביא סָאד טרעוו טָאז ןעוו ןוא ןעסע םייב

 -להָאמ סנעטייווצ ַא רַאפ ןעטלַאהעב ענעבילבעג

 -עג א ןעבירירעקוצ יד ןעשיווצ זיא .טיוצ

 8 ףיוא ייז טלהעצ ןעמ -- טסַאג רעכילרהעפ
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 יי

 ןיא ויולב זיא דעישרעטנוא רעד .ןעטרָאפ

 ןיימעגלַא ןיא ןוא ,רָאָאה יד ןופ רעילָאק יד

 -דלָאג זיב טיור-גיצומש ןופ רעילָאק יד זיא
 ץרַאװש ךיוא ןענייז ייז ןופ עכנַאמ .רעילַאק

 .טלעקעלפעג סייוו ןוא

 -וקע ןיא םָארטש ַא (ס0פסנ1ײס) עיוװָאגָא

 -נעלטימ ןופ טמוק ,ַאקירפַא-טסעוו .לַארָאטַא

 ןוא ,גנַאל רעטעמַאליק 880 זיא ;םי ןעשיד

 טסעולפ ; דרע .טעמַאליק|1178.00 טמהענרעפ

 ,גנוטכיר .עכילטסָא-דרָאנ רעד ןיא טשרעוצ

 ןַאד ,טסעוו ךָאנ רַאטַאוקע םייב ךיז טגייב

 ןופ סולפוצ טגירק רע ואוו ,טסעוו-דיז ךָאנ

 -רעפ רעטייוו .ןעמָארטש-נעבענ ענעדעישרעפ

 ןיא .ןַאעצִא םוצ זיב רעבלעז ךיז רע טנייווצ

 ןעטכידעג םעד רע טמָארטשכרוד ףיול ןייז

 ןוא םחיא ןופ ליימ רעטסערג רעד .דלַאוװרוא

 רעד ןופ טייהכוילגנוא יד בעילוצ רַאבּפישנוא

 ךיו ןענעק ןַא עלָאשדנ ןופ טשרע .טייקפעיט

 "מנע -- .ןעפישברוד רעפמַאד עניולק ןיוש

 ןעבָאה ןעועגוטרַאּפ יד :;עטכישעגסגנוקעד

 רעד ןופ ןעבָאה ייז .1410 ןיא טקעדטנע םהיא

 -ביולרע יד ןעמוקעב טפַאשרעה עכילטסבַאּפ
 .ןעטלַאה וצ ץיזעב ןיא דנעגעג עצנַאג יוד שינ

 -רָאּפ טָאה ןענָאיצַאנ ערעדנַא ראפ ארומ סיוא

 ןוא לעקנוד ןיא ןעטלַאהעג דנעגעג יד לַאנומ

 יטפַאשנעסיוו ןעכַאמ וצ ןעזָאלרעד טינ טָאה

 וצ שינרעדניה עטייווצ א .ןעגנושרָאפ עכול

 רעד ןעזעוועג זיא דנעגעג עזעיד ןעשרָאפרע

 יוד ,עטירד א ;לעדנַאהנעּפַאלקש רעגיטרָאד

 ,ַאענוג ןופ ףלָאג םעד ןופ ןעדניוו עסיורג

 -רחאי ןעגירָאפ ןופ עדנע וצ ןעבָאה עכלעוו

 -ַאק יד ףיוא קערש ַאזַא ןעפרָאװעג טרעדנוד

 -עגסיוא דנעגעג יוד ןעבָאה ויז סָאד ,ענעטיּפ

 -ערק ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד .ןעדימ

 ןופ גנושרָאפכרוד רעד ןיא טנעידרעפ טיד

 -יוצנַארפ רעד ןעזעוועג זיא סָארטשיַאװָאגָא

 רעד טָאה רע .ולעשוד לוַאּפ רעדנעזייר רעשיז
 רעגענ יד ןעגעוו טלייטעגטימ טשרעוצ טלעוו

 עװַאגַא -- עיװָאגָא
0 0 

 6 א רו רו רע ר ראש לט רע א כאטש עי
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 ,דנעגעג ענעי םורַא ןעניואוו עכלעוו םיטבש

 עלעיפ ןופ רעפייא םעד טקעוורע ךרודַאד ןוא

 "רעב ,טרעב יוו רעגייטש ַא ,רעשרָאפ ערעדנַא

 1809 ןיא .ערעדנַא ןוא דעיר ,דואווניוו ,ןָאט

 -וולק ַא טימ טריבורּפ ןעזיוצנַארפ יד ןעבָאה

 רע רַאבפיש טייוו יװ ןהעז וצ רעפמַאד םענ

 םהיא טימ טכיירגרעד ןעבָאה ויז ןוא ,ויא

 ןוא ןובַאג טמוק ןַאד .ןעליימ 60 רעביא

 ויווצ .ףיורַא רעטייוו ןעליימ 90 ךָאנ טגנירד

 ַא ךָאנ ולעשוד טמענרעטנוא רעטעּפש רהָאו

 -עג רענעי ןופ גנושרָאפכרוד רעד םורַא עזייר

 םייב ןעמוקעגנָא ויא רע רָאנ יו ,רעבא דנעג

 -נויא יד םהיא ןעבָאה ?ָאבמָאק-וַאומ" ףרָאד

 .רעטייוו ןעזָאלעג טינ סָאגנַאשַא ענעריובעג

 -ויר רעשולגנע רעד 1800 ןיא טמוק רעטעּפש

 ,ץנעל רַאקסָא 1874 ןיא ןוא רעקלָאװ רעדנעז

 -לעזעג-עשינַאקירפַאשטייד רעד ןופ טקישעג

 --סכיירגלַאּפרע רעד ןעזעוועג ווא ץנעל .טּפַאש

 ןיוש ןעבַאה ערעדנַא עלעיפ .עלַא ןופ רעט

 טצעי זיב זוא סעלַא ןוא םגלַאפעג םהיא ךָאנ
 טנייה טמוק טרָאד ןופ .טשרָאפעגכרוד ןיוש

 -רהעי קושטוַאק ןופ טרָאּפסנַארמ רעכייר ַא

 | .ךיל

 טרָאס ַא ןופ ןעמָאנ רעשינייטַאל ,עווַאגַא

  ןעגושוילפ גימרָאפ-ןעטעזָאר טימ גנוצנַאלּפ
 טסקאוו .רעטעלב עגינרָאד טימ םורַא לעטשעג

 4000 ויב טגָארט ןוא ךיוה רעטעמ 19 זיב

 .ןעקָאלגנעהטולב עדנעטפוד ןוא עכיורגינָאה

 ןערָאװעג טכארבעג ייז ןענווז 1801 רהָאי ןיא

 ןענויז ןוא אּפָארוע ךָאנ אקירעמַא-דיז ןופ

 -ועידיז ץנַאג רעביא טיירּפשרעפ ןיוש טצעי

 רעטעלב ערהוא .ַאקירפַאידרָאנ ןוא אמָאר

 -וא טפָא ,גנַאל רעטעמ 9 ויב 1 ןופ ןעסקַאיו

 -יטנעס 10 ןוא ,טיירב רעטעמיטנעפ 90 רעב

 .רהָאי 60 זיב טפָא ןעהילב .קיד רעטעמ

 -טרעדנוה יד" ןעפורעג ךיוא רעּבירעד ןערעוו
 טגנַאפ יו יוװ דלַאב יוזַא ..ןעָאלַא ענירהעי

 ימַאנק-לעפיג יד ןעמ טדיינש ,ןעהילב וצ ןָא
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 5 יי ר 00 060 0 ר ר רו ר 0 ר 0005, 7 סא טי שיט ר רק טאב קיטיע סיערע טקיר טייטשט שי קייט קי עי שיט שיטשיטישיטיק טיי

 ןיא טביילב לָאש יד סָאד יוזַא ,סיורַא ןעּפ

 רעטעמ 14 רהעפעגנוא ,לעסעק ַא ןופ םרָאפ

 עװַאנַא עשיאעּפָאריצ

 גנַאל ןעטַאנָאמ 0 ךיז ןעליפ עזעיד .טינשכרוד

 ןעכייררעקוצ טימ ךילגעט לָאמ 9 ויב 9 ןופ

 ייז ןעמ טלעמאז ,ןערַאג ייז יוו םעדכָאנ .טפַאז

 טכיורבעג ןַאד ןערעוו ןוא קעז ענרעדעל ןיא

 "וקליפ" ןעמָאנ םעד רעטנוא קנַארטעג ַא סלַא
 ךרעב טרעפיל עצנַאלפ ַאזַא ןויא ."קלופ" רעדָא

 ןיא ןעסקַאװ עכלעוו יד .טפַאז םַארג 9000

 -ויז ייז .ןעּפסָאנק עיינ ןעבָאה ַאקירעמַאדדרַאנ

 טפָא טגָארט םיוב .ַאזַא .גישיילפ-קיד ןענ
 -ינָאה רעד ,ןוא ךיז ףיוא ןעהטילב 0

 זַא ,םהיא ןופ ךייר יוזַא טסעילפ טֿפַאז רעג
 ןיא .סַאנ שיטקַאפ זיא םורַא ןעדָאב רעד

 "נעװַאגַא עצנַאג סע ןעבעג אקירעמַא-דרַאני

 -עג 'וקליפ" םעד ןעכַאמ וצ רַאפ סמרַאפ

 דנַאל ןעלייטז180,000 סלַא רהעמ .קנַארט

 --.רוטלוק-נעװַאגַא טימ ןעמונרעפ טרָאד זיא

 כלַא עװַאגַא יד ןעטלַאה רענַאדעמַָאהַאמ יד

 ןעוו .םיקיזמ ןוא תוחור ,םידש ןעגעג לעטימ

 טַאלב ַא ייז ןעגנעה ַאקקעמ ךָאנ ןהעג ייז

 רעזנוא רימ יוו רעגייטשַא ,ריט עדעי ףיוא

 .ָאריַאק ןיא ןעדוי יד ךיוא .הזוזו

 טרעוו עווַאגַא רעד ןופ לעצרואוו יד :להייה

 לעטימ סלַא טביורברעפ ןיצעדעמ רעד ןיא

 ינָאגיב טימ גנושימ רעד ןוא ,סיליפיס ןעגעק

 ַא .טייהקנַארק עשירענעוו ןעגעג לעמימ סלַא

 טייז עגישוולפ רעד טימ טַאלב ןעטלאּפשעג

 לייט ןעכילצרעמש ַא רעביא טגיילעג טרעוו

 -- ןעצרעמש יד ןעליטש וצ רעּפרעק ןופ

 -ַאוו ענעטַאזעג ןעקנירט :עדָאהטעמ עשּפיינק

 םעד ןעגינייר וצ רעטעלבדנעװַאגַא ןופ רעס

 -ָארמ ענעסיוטשעג .םרעדעג יד טיט ןעגָאמ

 לעיפיוו ,(ןיד רעוװלוּפ) רעטעלבנעווַאגַא ענעק
 ייווצ ,רעסעמ ץיּפש ַא ףיוא ףיורַא טהעג סע

 ןוא טכוז-לעג ןעגעג לעטימ סלַא גָאט ַא לָאמ

 עװַאגַא רענַאקירעמַא

 -וצ גינָאה עלעפעל-עהט ַא .טייהקנַארק-רעבעל

 טפַאז-נעװַאגַא ענעטָאזעג זָאלג ַא וצ טשומעג
= 
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 רב: "יש "לאס לרעס ראט לבו ראק ר

 -רעוו .עדנעדיולנעגיוא רַאֿפ שַאוו-נעגיוא סלַא

 טפַאז-נעװַאגַא ענעטָאזעג טימ טשימעג הטומ

 .טכוזרעסַאװ ןעגעג לעטימ ַא סלַא

 -ילַאנַא ַאנַאקירעמַא ַאװַאגַא יד :שימעב

 :ןעלייט טרעדנוה וצ ךיז טריז

 20 רעקוצ

 טיפ זָארַאכַאס

 08 ערעיוו-לעּפע

 06 וטוג

 10 סייווווא

 00 שא

 81 רעסַאוװ

 רעטעלב-נעװַאגַא ענעקַארט ןופ :שינכעט

 -ךַאפ ,קעז"עפָאק ,ןעשזָאגַאר טכַאמעג טרעוו

 רעדנעל עבנַאמ ןיא .ןעכיפעט ןוא רעכימ

 .קירטש טהערדעג ןופרעד ךיוא טרעוו

 "שרע רעד .ןעפורעג ?טַאכַא* ךיוא ,םַאגַא
 -ַאגַא" .לַאטיא ,"טַאגַא" ,סור זיא ןעמָאנ רעט

 ,"םעגַא7  שירַאגנוא .,,?טַאגַא" .דעווש ,"ַאט

 ןעמָאנ -- .טווגע" שולגנע ,"טַאַאגַא" .לָאה

 "בלַאה זיא רעכלעוו ,טנַאמַאיד טרָאס ַא ןופ

 ויא ןעמָאנ רעשיערבעה ןיוז .גיטכיזכרוד

 ןיא רעמייווצ רעד ןעזעוועג ויא ןוא ?ןבש"

 ןיוז .מּפשמה ןשוח םעד ןופ ישוילשה רוט םעד

 ןופ ךילניישרהַאו טמַאטש ןעמַָאנ רעגוטצעו

 "עג ןעמ ואוו ,ןעיליציס ןיא ?טַאכַא" ךיוט

 .לעיפ רהחעו םהיא טניפ

 יד וצ טינ רעהעג רע :שיגָאלַארענימ

 .ןעטנַאמַאיד ערעדנַא יד יווװ ןעטיוחנעטלעז

 יאנ עועיד ןופ ןעטרָאט עלעיפ ָאד ןענויז סע

 ןיא קיטסירעטקַארַאכ עניומעגלא ןייז .גנוט

 ןעפיורמטש עדנעגיל רעדנַאנַארעביא עניד וד
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 6 0 ר 00 שאט יו אט סאו וו רק נאט הוא ירא רו ינאי ירא יי עי 054

 ןערילָאּפ ךיז טזָאל ,ןעבראפ ענעדעישרעפ ןופ

 רעסייוו רעד יו טינ רעבָא ,טרַאה זיא ןוא

 ,ערעיוז-לעזעיק זיא טלַאהניא ןייז .טנַאמַאיד

 יד .ץרַאה ןיא ,לַאקלַא ,לַאפָא ,לָאמסירק-גרעב

 ןוא זיא ןעטרָאס יד ןעשיווצ טייהנעדעישרעכ

 -ווװװ טייקטרַאה יד .טיײקטרַאה ןופ דַארג םעד

 ןעשירעפסָאמטַא םעד ןָא גיננעהבַא זיא רעז

 -יפעג ייז ןעכלעוו ןיא ַאמילק םעד ןופ קירד

 ןופ ןָאיצרָאּפָארּפ רעד ןיא ךיוא יוװ ,ךיז ןענ

 .ןעטלאהטנע ייז סָאװ טנעמעלע ןעדעי

 טנַאמרעד ןיוש ןעביוא יווװ :ךילטכושעג

 םעד ןוא .טנַאקעב גנַאל ןיוש טַאגַא רעד זיא

 יווא טםינ רעבָא רע זיא לעדנַאה םענרעדָאמ

 -בלַאה יד ןעשיווצ טנעכעררעפ טרעוו רע ..טלַא

 ןרעכייוו ןייז בעילוצ סנעטשרע ,רענווטשלעדע

 ויא רע לייוו טביוהרעביא ןוא ןץינאטסבוס

 ןיטשרעבָא ןיא .ןענופעג וצ לעופ ןוא טכוול

 -נוה עלעיפ רענויטש טַאגַא ןופ ענימ א טָאה

 ןעטַאגַא טרעפילעג ןוא ,טייברַאעג רהָאי טרעד

 -רַא סגנוריצ ןופ ןעקירבַאפ ענעדעישרעפ וצ

 זיא טייצ ַא רַאפ .ןעכַאזקומש ןוא ןעלקיט

 -נווא יד סלַא ןערָאװעג טכַארמעב ןייטשרעבָא

 טםינ ןעק סע עכלעוו ןענעג עלעווק עטסנוצ

 ןעטיוצ ערעטצעל יד ןיא .ןערעוו טרירוקנָאק

 ,דנַאלטָאקס ןיא ןענופעג ןיוש ייז ןעמ טָאה

 ןוא ןעיליציס ,ַאלָאגנַא ,יַאוגורוא ,ַאנעיגדוונ

 וצ א ןערָאװעג זיא יַאגורוא .ןעיליזַארב

 ווו ,ןייטשרעבָא טימ ןיטנערוקנָאק עסיורג

 -רָאפמסקע ןייטשרעבָא ךָאנ טרָאד ןופ ןענייז

 -ָאועג טפיוקרעפ טרָאד ןוא ןערָאװעג טרופ

 יד .עגיטרָא יד ןופ זיירּפ םעד רעטנוא ןעו

 -ָאה ןענימ ןייטשרעבָא יד ןופ רעמוהטנעגווא

 עטריטרַאּפמיא יד טפיוקעג ןיילא ןיוש ןעב

 טימ דנאלסיוא םעד ךָאנ טפיוקרעפ ייז ןוא

 -ָאה יויז .1884 ןיא זיב ,ענעגיוא סלא טיפָארּפ

 .ןעסַאלשעג ןיוטשרעבַא ןיא ןעניט יד ןעב

 םייברַארעפ ןערעו ייז :לעירטסודניא

 -רָאָאה-נעיורפ ןיא ,ןעגניר ןיא רעניוטש סלָא

 -רעוצַאּפש ףיוא ּפענק ,רעדנעב-מרַא ,ןעמַאק
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 ךרוד .וו.ז.א ,ןעטעליטס רעסעמ ,ןעקעטש

 -עג םרַאװ ןעוו .ןעברַאפ ךיז רע טזָאל ןענערב

 -רעקוצ רעדָא גינָאה ןעטנידרעפ ןיא טגויל

 טימ טכָאקעגרעביא ןַאד ,עלייוו ַא ראפ רעסַאוװ

 רעטּפאזעגנייא רעד טעדליב ,ערעיוו-לעבעווש

 סָאװ ןעלייט יד ,ןוא רעילָאק-נעליוק ַא רעקוצ

 -יילב ןעגיוועגנייא טינ רעקוצ םעד ןעבָאה

 טפיולש ןעמ .רעהירפ ןופ רעסייוו ךָאנ ןעב

 ףיוא ייז טרילָאּפ ןוא רענייטש-דמַאז טימ ייז

 טסַאפעג ןערעוו ייז .ןעצלַאװ ענעצלָאה עטַאלג

 -מָאט ןעטעדלָאגרעפ ןוא דלָאג ,רעבליז ןיא

 ,ןעיזעלש ןיא ָאד ןענייז ןעיורעפיולש .קַאב

 דַאו ,ַאנוב ,לַארוא ,ןעמהעב ,ןעסקַאז ,ןעדַאב
 .אקירעמַא ןוא ןעידנוא ,ןַאּ

 -עג רעד ןיא טנַאקעב ,סעלקאהטַאנַא

 -רהָאי ןעטייווצ ןופ רעקיטַאמַארג ןוא רעקיר

 -נָא טָאה .ןעירדנַאסקעלַא ןיא "רציפ טרעדנוה

 -ָאעג ,עטכישעג רעביא רעכיב 5 ןעבירשעג
 ךיוא יוװ ;ןעיוַא ןוא אּפָארוע ןופ עיפַארג

 עכלעוו ,םי ןעטיור םעד רעביא גנוביירשעב ַא

 טקורדעגרעביא דנַאלשטיוד (1858) ןיא ןענייז

 -כישעג רעד רַאפ רעכיב-רהעל סלא ןערָאוועג

 .םוטרעטלַא ןופ עט

 טימ ,גנַאװצ ַא ןופ ןעמָאנ ,אהטַאנַא

 יד ןעסייר ןעגעלפ ןערָאטיזיװקניא יד עכלעוו

 .ןעיורפ ןופ ןעטסירב

 -וס סיוא הלותב עגילייה יד ,אהטַאנַא

 ןעמ טָאה םויצעד רעזייק םעד רעטנוא .ןעליצ

 יד ,ןעגנַאװצ עדנעהילג טימ ןעסימשעג רהיא
 -עג רעקרעק ןיא ןוא ןעסירעגפיוא ןעטסירב

 לָאז יז .םוטנעטסירק רהיא בעילוצ ןעפרָאװ

 .291 רהָאי ןיא ןעברָאטשעג ןייז רעקרעק ןיא

 "רע רהיא ןופ טרעוו לעטש ערעדנַאנַא ףיוא

 ַא ןיא טצעזרעפ רהיא טָאה ןעמ :טלהעצ

 -וול עלַא רהיא טָאה ןעמ ןוא זיוה עכילהערפ
 רעבָא ,טכַאמעג ןעגנולעטשרָאפ עכולטפַאשנעד

 ןעמ .ןערהיפרעפ טוָאלעג טינ ךיז טָאה יז

 98 סעלקאהטַאגַא -- סעדוכרַאטַאגַא = |

 יז ןוא רעקרעק ןיא ןעפרָאװעג רהיא טָאה

 | .ןעברָאטשעג טרָאד זיא

 ַא ןעכירג יד ייב ,ןָאמעד ַאהטַאגַא

 יד ףיוא הכרב טיג רעכלעוו ,טסייג רעטוג

 םייב .רענטרעגנייוו יד ןיא ןוא רעדלעפ

 ןא ןעלעטש םהיא ייז ןעגעלפ טייצלהַָאנ

 -ויטשַא ,ןייוו ןעטשימעגנוא רעכעב .ַארטסקע

 .והולא לש סוכ רעזנוא יוװ רענ

 .בעג ,רעקיגַארט רעשיכירג ,ןָאהטַאנַא

 וויא רע .ןעהטַא ןיא .רק ראפ 440 רֶהָאֹו ןיא

 דניורפ ַא ,סעטַארקָאס ןופ רעליש א ןעזעוועג

 .ןָאמַאלפ ןוא סעדיּפָארוע וצ

 -עג רעד ןיא טנַאקעב ,סעקלָאהטַאנַא
 ןופ ןַאריט רעד" ןעמָאנ םעד רעטנוא עטכיש

 .רצי ראפ 861 רהָאי ןיא .בעג ."םוקַאריפ

 ןייז ןיא .רעּפעט ַא ןעזעוועג זיא רעמָאפ ןייז

 יד טנרעלעג רעטָאפ רעד םהיא טָאה דנעגווי

 יו טינ ךיז טנייצ רע רעבָא ,טיוברַא-רעּפעט

 רעביא ךיז טיג רע .ןעריובעג ןייז וצרעד

 -טיכ סיורג טימ ןוא טסנעידיסגעירק םוצ

 עציּפש רעד ןא ףיורַא ךיז רע טייברַא טסָאר
 יד רעביא סולפנייא ןייז טימ .רעטילימ ןופ
 ןוא רעגריב 4,000 רע טע'גרה ןעמַאדלָאס

 רע .סוקַאריס ןופ רעשרעה םוצ ךיז טכַאמ

 טפראוו ןוא תומחלמ עלעיפ ןיא גלָאפרע טָאה

 ירעטנוא רע .םיאנוש ענייז ףיוא קערש ַא

 יד טימ ךיז טגָאלש ,ןעיליציס ץנַאג טכָאי

 -ור תודירמ רענַאיליציס יד ; רעָאגַאהטרַאק |

 ןהיז ענייז .קירוצ ןעיליציס ךָאנ םהיא ןעפ

 רע סָאװ סעלַא ךיוא ַאקירּפַא ןיא ןערעילרעפ
 ןוא ָאנַאהטרַאק ייב טלַאפ רע .טרעבַארע טָאה

 -רעפ סָאהטַאגַא לעקינייא ןייז ןופ ךיז טוָאל

 יוב זַא ,טלהעצרע טרעוו םהיא ןופ .ןענערב

 ןופ ןעסעגעג רָאנ רע טָאה ןעטווצלהָאמ ענייז

 -לָאג יד טיט ענרעבליז יד ןוא ,םילכ ענעדרע

 .טסעג ענייז ןעריוורעפ טזָאלעג רע טָאה ענע

 -נעטש זומ רע זַא ,ןעזעוועג זיא רעפטנע ןויי
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 א ןעזעוועג לָאמַא זיא רע זַא ןעקנעדעג גיד

 - .רעּפעט

 -לעבעמ רַאפ םיוב גנוטַאג ַא ,סיחטַאנַא
 -ַאפ ןענייז ןעטרָאס 4 עכלעוו ןופ ,ךיורבעג

 ,ןעניפיליפ ,לעוניא עשיאיילַאמ יד ףיוא ןַאר

 ןעגייוצ יד .דנַאלעעויינ ןוא לעזניא-שזדיפ

 .ןעּפָארט-צרַאה ןעפעירט ןוא טרַאה ןענייז
 ןערעוו ןוא רעדנַאנַאפיוא ךיז ןעלמַאז עכנַאמ

 ןַא .סיורג טכיוועג טנופ 100 ויב ןעלָאנק

 -ָאדעלַאק-יינ ןיא ךיז טניפעג םיוב רעכילנהע

 ןוא ,גיטרַא-רעדעל ןענייז רעטעלב יד .ןעינ
 .ןעירג רעמיא ןענווז

 ןוא רעטכיד רעשיכירג ַא ,סאיטַאגַא

 -טומ סלַא דנעטיודעב לעוצעּפס .רעקירָאטסיה

 .עיגָאלָאטנַא עשיבכירג רעד ןופ רעדנירגעב

 'רצי ךָאנ 580--989 ןעשיווצ טבעלעג טָאה

 -ָאודַא סלַא טריציטקַארּפ ןוא ןעילַאטיא ןיא

 -ָאלעגרעביא טָאה .לָאּפָאניטנַאמסנַאק ןוא טָאל

 רעכיב 5 ןוא ןעמארגיפע ענעגייא 101 ןעז

 -ויז יד .עמכושעג רַאפ לאירעטַאמ עטוג טימ

 ןיא רהובעינ ןופ טקורדעגרעביא טצעי ןענ

 .1871 ןיא גיצּפיול ןיא ףרָאדנעיד ןוא ןָאנ

 ַא ,לעזנוא-נעגעיצ = לעזניא-עשיטאגַא

 ,ןעיליציס ןופ טסעוו רעד ןיא ןעלזניא עּפורו

 ץניוװָארּפ עשינעילַאטיא רעד וצ ןערעהעג

 ןוא רעניואוונויא 0414 ןעציזעב .ינַאפַארמ

 -סכעה רעד .ץַאלּפ רעטעמַאליקז 148 ןעמהענרעפ

 ויא ,ךיוה רעטעמ 890 זיא עפורג יד ןופ רעמ

 .ןַארּפַאז ןוא ןייוו ןוא לעיצעּפס רַאבטכורכ

 ןוא .גנַאפשיפ רַאּפ עיצנַאטס ַא ךיוא טָאה

 טַאהעג רעמיור יד ָאד ןעבָאה "רצי ראפ 1

 רעָאגַאהטרַאק יד ןעגעג געיז ןעדנעצנעלג ַא

 .רעסַאװ ן'ּפיוא

 -נוא ןַא ןופ ןעמַאנ ,סינגעד-שטאנַא |

 ,ןעיזַא-ןיילק ןיא דלַאװ ןעסיורג רעייהעג

 ןעליימ 40 ןוא גנַאל ןעלייט 100 זיא רעכלעוו

 ןופ טלַאהניא ןעטכידעג רהעז א טימ טיירב

 .רעמייב ןעכרעל ןוא לעפַאפ ,ןעטליא ,ןעבייא

 םי רעד" ויא ןעמָאנ םעד ןופ גנוטיידעב יד

 ץלָאה עלַא טיג דלַאו רעד טָא ."רעמייב ןופ

 .יוויינ עשיקריט רעד ראפ

 -נַאי ןיא 1890 .בעג .ףלָאדַא .רד ,יאנא

 טסירָאטוה רעטמהירעג .(ןרָאגנוא) זַאװַאל

 -טסיוג להָאצ עסיורג א ןופ רעסאפרעפ ןוא

 יד עכלעוו ןופ עקרעוו עשיטסירָאמוח עכייר

 -וּפָאּפ סָאד זיא "ןעפיטנעיורפ עשירַאגנוא"

 ןעבעגעגסיורַא זיא סעכלעוו ןוא ,עטסרעל

 ענרעדָאמ סָאד" ךובילעמַאז ס'ינעמענ ןיא

 ,ןיצעדעמ רע טרידוטש ןעיוו ןיא ."ןרָאגנוא

 ,ַאקירּפַא ןוא ןעיזַא ,ַאּפָארוע ץנַאג טזיירעב

 -ַארּפש ןוא ןעפיט טימ ןענעקעב וצ ךיז ידכב

 רע טָאה ןעביוהעגנָא .טַאמייה רעייז ןיא ןעכ

 דָאנ טימ ןעטייקגיטעהט עשירַארעטיל עניוז

 שירַאגנוא רעד ןיא ןעגנוטייצ ןיא ןעלעוו

 ימַא רע טָאה ןיילַא .ןעכַארּפש עשטיוד ןוא

 .ךַארּפש עשיטַאָארק יד טדערעג ןעטסבעיל

 "נוא ןענָאטילעפ עשיטסירָאמוה ךיוא טביירש

 טגיוצ רע ואוו ,"וצרָאפ" םינָאדועסּפ םעד רעט

 ןעשיטסירָאמוה ןעכילנהעוועגירעסיוא ןַא

 ןופ ,רעטעלב-ציוו עגיניוא טרישזידער ,טסויג

 םעשסרָאב" זיא עטסכוורסולפנווא סָאד עכלעוו

 -עטיל רעד ןיא טכַארטעב טרעוו רע ."ַאקנַאו

 "וו רעביא טעטירָאטיוא סלַא טלעוו עשירַאר

 ןוא ליטס ןייז .רוטַארעטיל עכילטפירשדדנעג

 ַא ןעפַאשעג ןרַאגנוא ןיא טָאה טרַא-ביורש

 טצעזרעביא ךיוא טָאה .רעביירש סָאלק עויג

 -ַאגנוא ןיא קרעוו עשטייד ןוא עשיזיוצנַארפ
 -וצ ןעכַאמ ןעטפירש עטלעמַאזעג ענייז .שיר

 .קעטָאולביב עדנעטי ידעב ַא ןעמַאז

 -םוי ַא ןופ ןעמָאנ ַא ,ןײקסיטוניכַאנַא

 עשינַאקירעמַא-דרָאנ יד ןופ םענווא ויב בומ

 ,םעד ןיא טהעטשעב רעכלעוו ,םיטבש עדליוו

 רעייז ןופ קעװַא ןרעדנַאװ ייז רעדיוא סָאד

 עכלעוו ,עטדיוט עלא ףיוא ייז ןעבָארג ,טרָא

 ןעגינייר ,טלָאמעד ויב ןעבָארגעב ןעבָאה ייז
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 סָאד ןענערברעפ ,שיילפ ןופ ןעטעלעקס יד

 ןעטעלעקס יד טימ ׁשַא יד ןעמענ ןוא שיילפ

 עילימַאפ עדעי טגָארט דַארַאּפ טימ .ךיז םומ

 ןַא וצ ,טעדיילקעב ןהעש ,ןעטעלעקס ערהיא

 גונעג זיא בורג ןייא .ןימטלע-תיב םעניימעגלַא

 .עילימַאפ עצנַאג ַא רַאפ

 לעגנַאמ .צעדעמ (שיבירג) ,עיצקאלַאנַא
 -דניק רעד ןופ ןעטסורב יד ןיא ךלימ ןופ

 -רַאמולב ןופ טַאטלווער סָאד טפָא .ןירָאטעב
 -עג עועוורענ רעדָא טייקגיביילטעפ ,טומ

 יניווש עכַאזרוא יד ןעוו .ןעגנוגעוועב-סהטימ

 יד ןיא קירוצ ךלימ יד ךיוא טערט טעז

 ןעפלעה עגעלשמוא עמרַאװ .ןיירַא ןעזירד

 -ערע ןופ לעטעצ-וייּפש רעטוג א .טּפָא רהעז

 -ָאקער זיא ךלימ ןוא לעקיטרַא זוופש עדנעג

 .ךיירפליה סלַא טרידנעמ

 זָאנ רעניומעגלַא רעד ,ץלָאה-שָאלַאגא
 ץלָאה-יָאלַא ,ץלָאה עגנוטַאג יירד יד ראפ ןעמ

 רַאפ .עכַאזרוא יד ( ד.ז) .ץלָאה-זעידַארַאּפ ןוא

 -ַאג יירד עלַא סָאװ זיא ןעמַאנ םענווא םעד

 ןיא .ךורעגי-צרַאה לעיפ ךיז ןיא ןעבָאה עגנוט

 ןוא םימסב סלַא טכיורבעג ייז ןערעוו ןעידניא

 .רָאפ ןעטלעז ןיוש ייז ןעמוק ַאּפָארוע ןיא

 ןייטש ַא ,(לארענימ) טילָאטַאמלַאנַא
 -נַאהט ,ערעיוו-לעזעיק ןופ טהעטשעב סָאװ

 טרעטילּפש רע : רעסַאװ ןוא ךלַאק ,ילַאק ,דרע

 -קיטש עכיילגנוא ןיא ןוא ,דַארג טינ ,ךיז

 -יורג ,ךעלטיז ,ךעלנעירג ןענייז עכנַאמ .ךעל

 טבעלק ןוא גיטעפ ךיזו טלהיפ .לעג ןוא ךעל

 .עועיד ןערעוו ַאניכ ןיא .גנוצ יד ףיוא טינ
 -רעפ ןופ עגנוסַאפנווא ןיא לעיפ טכיורברעפ

 ַאפָארוע ןיא .רעישעג ןוא סועפעג ענעדעישי

 ךיוא ןעטלַאהטנע סָאוװ עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז

 ךיז רע טזָאל טייהרעסיוה .קַאוליס-םויזענגַאט

 יוניפ םהיא ןופ ןעכַאמ רעזעניכ יד .ןעטעגל

 .ןער
2 

 ןוא .טעטַארייהרעפנוא (שיבירג) םַאגַא

 ערעיט עכלעזַא ןופ ןעמָאנ :עיגָאלָאָאז רעד

 יצ טעטכורפעב ןהָא רעדניק ןעריעבעג סָאװ |

 .ןערעיו

 עלעוסקעסנוא וד ,םיזענעשזדָאמַאנַא

 עכלעוַא ןַארַאפ ןענייז ןעצנַאלפ ןיא .טרובעג

 ךרוד ךיז ןערהעמ ןעּפסָאנק יד עכלעוו ייב

 ןופ קעװַא ךיז ןעציולפרעפ ,ןעגנוטלַאּפש

 -עב יד ןוא ,טרָאד ךיז ןעצנַאלפרעפ ,םַאטש

 -עד .טרַאדעגבַא טייצ רעד טימ טרעוו גנוהוצ

 .ךיז ראפ םודיווידניא ןַא סע טביילב טלָאמ

 ךוב ןעגילייה םעד ןיא ,אשרַאמַאגַא

 םורַא טלעדנַאה עכלעוו גנולייטבא ןייא ַאדעוװ

 םעד ךָאנ המשנ יד ןופ גנורעטיילסיוא יד

 שנעמ רעד ןעוו ךילגעמ רָאנ זיא סָאד .טדיופ

 .טדיוט ןייז רַאפ ןעזעוועג הדותמ ךיז טָאה |

 ןופ עילימַאפ ַא (292400020) ,ַאמַאנפ

 עכַאלפ עטיירב ןעבָאה .ערעיט עדנעבעירק
 עזיול ַא ןיא טלעיהעג ,רעבייל עקיד ,ּפעק

 ןערעוו טליפעג טפול טיט ןָאק עכלעוו טיוה

 ןעניפעג ייז .גיטיונ ראפ סע טניפעג יו ןעוו

 -ורפַא ,ןעיזַא ןיא ןעטרַאס ענעדעישרעפ ךיז

 ןופ לייט ַא .אקירעמַא ןוא ןעילַארטסיוא ,ַאק

 רעילָאק רעייז ןרעדנע וצ רוטַאנ יד ןעבָאה ייז

 ןופ רעניואוונייא יד ןוא ,ןעליוו ייז ןעוו

 "ןָאלעמַאכ" םורָאד ייז ןעפור ַאקירעמַא-טיוס

 -ור ןוא רענייטש ןעשיווצ ןעכעל ייז (.ד.ז)

 -נווא ןַא זוא ימַאגַא עטויורקעג יד .ןעניא

 סיוא טהעז ןוא ןעילַארטסיוא ןופ רעניואוו

 ןעטזיורקעג רהיוא בעילוצ גידריווקרעמ רהעז
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 -וא ,ולַאה םעד םורַא טגנעה רעכלעוו ןעגַארק

 רהַאפעג ןופ טייצ ַא ןיא .ןרעטלוש יד רעב

 ַא יו סיוא ןענַאדק רעד טָא ךיז טוורּפש

 .םריש

 ךיוא (תגפקהוג ס16ע1:4ת8) ,ימַאנַא

 -נוא ןַא .טנַאנעג "רעטעּפמָארט טסורב-דלָאג"

 .טרַא-רענהיה וד ןופ לעגיופ רעטנַאסערעמ

 טהעו רעבא ,ךיוה סעשטניא 99 ךרעב טסקַאוו

 ןוא ולַאה ןעגנַאל םעד בעיולוצ רעסערג סיוא -

 -ַאנ ויא ןעגיוא יד םורַא דנַאר יד .סיפ עניד

 ,טעק

 ןעניוו סיפ יד .ןרעדעפ עצרַאװוש 19 סיוא

00 ּ 
 72 2 ראש

 רב

 ןופ דנעגעג עמראוו יד ןיא טבעל ,ךילנעירג

 יֿנַאג טומ טרעדנַאװ ,רעדלעוו רענַאקירעמַא יד

 טפיול ,ןעמַאווצ 900 זיב 100 ןופ ןעפורג עצ

 ךיוא זיא ןעהולפ סָאד .ןעטלעז טהילפ ןוא

 ,דרע רעד רעביא ךיוה סיפ רָאָאּפ ַא זיולב

 דניושעג רהעז רע טפיול ,טגָאיעג ןעוו ןוא

 -יִלַפ ןעזומ ייז ביוא ןוא ,טייוו ןעליימ רַאפ
 ןעגייל ןוא דעימ דלַאב ייז ןערעוו ןַאד ,ןעה

 "קיש רעיוו גידנעטרַאװבָא דרע רעד ףיוא ךיז

 "עוו ןוא ןעמהַאצ טכייל ךיז ןעזָאל ווז .לַאז

 רעיו ןיא טבעילרעפ טייצ רעד טימ ןער

 .דנעהעטשעב ,לעדייו ןעצרוק ַא טָאה

 ךָאנ ייז ןעפוול טייצ רעד טימ .רעבעגדזויּפש

 טנאקעב ןענייז ייז עכלעוו טימ ןהָאזרעּפ וד

 רעבא רעמָאט .דנוה ַא ווו טקנוּפ ןערָאװעג

 םהיא ייז ןעלעוו ,טינ ןעשנעט ַא ייז ןעבעיל

 ןענויצ ןוא ,סיפ ענייו ןעסייב ,ןעפיולבָאנ

 .םהיא ןעסַאה ייז זַא םינפוא עלעיפ ףיוא

 -עוו ,לוק ןייז ךָאנ ןעשנעמ ַא ןענעקרעד ייז
 יד קעװַא טגייל ,דנוה ַא יוװ ןענרָאהעג ןעֶל

 ןעוו .טצַארקעג רעדָא טעלגעג ןערעוו וצ ּפעק

 ע יד טביירט שיט םוצ טהעג תיבה לעב

 ןופ ץַאק יד טימ דנוה םעד סיורַא ימַאנַא

 ַא טעוו לעבָאנש רהוא טימ סווטש ַא .בומש

 ןעטערטבָא זומ רע זַא ןעלהיפ ןעכַאמ דנוה

 ןעגיוא יד וצ ךיילג יז טהעג קנַאצעג ַא ןוא

 .דנויפ ןומ

 ,טסענ ןייק טעדליב ימַאנַא יד

 םיוב ַא ףיוא טהעג רעדָא ןעבָארג ַא טבָאײװ

 -ובַא ןענויז רעייא יד .רעייא יד ןעגייל וצ

 10 ןופ טגייל .ענרענהיה יד ןופ רעסערג לעס

 -ַָאק ענעירג ַא ןופ עלַא ,ןָאועס ןיא 16 ויב

 טשרע ןרעדעפ יד ןעגירק עניילק יד .רעיל

 עלופ יד ןופ לעטריפ ַא ןענייז ייז ןַײװ

 "עיטברעק ןוא רענרעק ןופ ןעבעל ויז .סיורז

 םייה רעד ןיא רעבָא ,שינרעדליוו רעד ןיא ער

 .םיורב ענעקַאבעג וצ ראגָאז ךיז ייז ןענהעוועד

 רָאנ

 ,זָאלסטבעלשעג ,טייקגיזַאלעהע ,עימֿאנַא

 טַארייהרעפנוא --שימַאגַא ,וו.ז.א זָאלנעילימַאפ

 "ַאומַאג" ןופ .ןעטַארייה ןופ רענגעג רעדַא

 טרָאװ סָאד טריוװװיטַאגענ "א" ןעטַארויוה ==

 .?ַאומַאג"

 -וא גינעק ןופ רעטכַאט יד ,עדעמַאנַא

 רעמָאה יוו ,עכלעוו יורפ עשיכירג ַא ,סָאטג

 -נַאלפ עלַא טימ טנַאקעב ןעזעוועג זיא ,טגָאז
 יֵלַא .האופר חכ ַא טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ןעצ

 טגָאז סוינוגיה .ןיטסילַאברעה עטשרע יד ָאז

 -ועסָאּפ ןופ רעטומ יד ןעזעוועג זיא יז זַא

 .סוטקוד ןוא רָאטקַא ,סולעב ,ןָאד

 "עק ,סואעהטַא ןופ ןהוז ַא ,ןָאנכעמַאנַא
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 רעשיכירג רעטמהירעב .ענעקימ ןופ גינ

 ןופ געירק ןעשינַאיָארט ןיא .רערהופ-סגעירק

 ,רעדנואוו עסיורג רע טגויצ .'רצי ראפ 4

 ןייז ןיא ַאיָארט ןעגעג ןעפיש 100 טכיורבעז

 םעד סלַא םהיא טרעדליש רעמָאה .גוצדעכַאר

 -עטרַא ןימעג רעד לָאז רע .דלעה ןעטסקרַאטש

 ףיוא טָאה יז ןוא טרעזייברעד ןעבָאה סיט

 רעד .הפיגמ עכילקערש ַא טכַארבעג ליח ןייז

 -רַא יד זַא ,םהיא טרהעלקרע סָאכלאק איבנ

 זיב ןעטעברעביא ןעזָאל רָאנ ךיז טעוו סימעימ

 בירקמ עינעגיפיא רעטכָאט ןייז טעוו רע ןעוו

 רע טגיליוו לעפייווצ ןעגנַאל ַא ךָאנ .ןייז

 ןברק סלַא רעטכָאש ןייז טגנערב ןוא ןיוא

 קורוצ טמוק רע רָאנ יו .("עינעגיפיא" העז)

 ןופ רע טרעוו ,איַָארט רעביא געיז ןייז ןופ

 "רָאמרע ןעטבעילעג א ןערהיא טימ יורפ ןייז

 "לאו "סט לסט לאטנא "ר

 -לאנָאוצַאנ ערעייז ףיוא ןעכירג עטלא יד

 ןעזעוועג ןענייז סע .לעיפשפמַאק ַא עטסעמ

 -רעּפרעק :"ינמיג" (1 :ןעטרָאס עכלעזַא 9
 (9 .ןעטייר ,ןערהָאפ ,ןעלגנַאר ווו ,גנוגעוועב

 עיצַאמַאלקעד ,טסנוק-טביד ,קיזומ :"יוומ"

 -ווז סוטסוגוָא ןופ טויצ רעד ןיא .ץנַאט ןוא

 טרהיפעגנויא םָאר ןיא ךיוא ןענָאגַא יד ןענ

 יד טכיורבעג ןעמ טָאה רעטעּפש .ןערָאװעג

 -עג ַא ןעניורק םייב עינָאמערעצ םלַא ןענָאגַא
 -עב דנַאלגנע ןיא טצעי יד .רעטכיד ןעטמהיר

 יד ןופ ןעגנומהַאכָאנ ןענייז ןעמעלטא עטנַאק

 .ןענַאגַא

 ,שיפ רעטרעצנַאּפעג א (.טַאל) ,םונָאגַא

 ןעמָאנ םעד רעטנוא דנַאלגנע ןיא טנאקעב |

 -קרעמ זיא .ּפָאק-ןעסקָא .ה .ד 13011-6841

 .ןָאגָא רענעסקַאװעג סיורג

 ,רעדניק 4 טַאהעג רע טָאה רעמָאה ךָאנ .טעד

 ןוא ,עקידָאַאל ,סומעטָאזירכ ,עינעגופיא

 | | .סעטסערָא

 גנוטַאג ַא (29410002ס) .טַאל) ,ןעמַאנא

 עכלעוו ,רעגניצקיד יד לעיצעּפס ,ןעסקעדיוא

 .דרע רעד ףיוא ןוא רעמיוב ףיוא ןעכירק

 -כרוד .סיורג רעטעמיטנעס 88 זיב ןעסקַאװ
 .יולב-להָאטש יוװ רעפרעק רעד זיא ךילטינש

 -עג קע רעד ןוא טיור רעייפ יוו ּפָאק רעד

 -רָאס 41 ויב ןַארַאפ ןענייז .םיור ךילנהעוו

 ןוא ,אפָארוע-דיז ןיא ךיז ןעניפעג ןוא ןעט

 .ןעידניא זיב אקירפַא ץנַאג ךרוד

 יוב .ףמַאקשעװ ,ףמַאק ,(שיכירג) ,ןַאגַא

 -פָאק ןוא ןעטַאלפ-ץוש ענייז ךרוד גידריוו

 וד ןיא ןעגנַאפעג ןעטסוומ-םא טרעוו .רעדליש

 ןייז .םי ןעטייוו ןיא ךיוא ןעטלעז ,סרעוויר

 יד בעילוצ רעבָא טָאה ,קאמשעג זיא שיולפ
 ןיא ןוא ךיז ןיא שיילפ גינעוו ןעטַאלפ-ץוש

 ןייז .ןעגנַאפ וצ הימ יד טרעוו טינ םורַאד
 ךיוב םעד רעטנוא ,ןיורב ןעביוא זיא רעילָאל

 -עב רע .ןעקעלפ עניורב עגיגייא טימ ,סיייו
 טפול רעד ןיא ןעחילפ וצ טייקגיהעפ יד טציו

 טפול רעד ןיא רעבָא ןָאק ,טייצ עצרוק ַא רַאפ

 .ןרעדנע םינ גנוטכיר עדנעהילפ ןייז

 "עב שיפ ןעועיד טָאה סָאוװ רעטשרע רעד

 .רד ןעזעוועג זיא ןעבירשעב ןוא טעטכַאביוא

 טריציפיסַאלק רע ,1694 ןיא עדלעווענָאש



 טעטּפיוהעב ,"רעקיפנויטש" יד ןעשיווצ םהיא

 -ערב יד וצ ןעטלעז ןעהיצ עכילנעמ יד זַא

 עסיורג ןיא ןעמוק עכילבייוו יד זיולב ,סעג

 .ךַאװש רהעז זיא גנורהעמרעפ רעייז .ןעפורג

 800 סלַא רהעמ ייז ןופ הבקנ ַא טָאה ןעטלעז

 .רעווא

 :ךַארּפש עשיניצעדעמ ֹוד ןוא ,ץינָאגַא

 עהייר ַא רעדָא ,ףמאק-טדיוט ,טסגנַא-טדיוט

 טייקגיטעהמ יד זַא ןעגָאז עכלעוו ןעגנונוושרע

 טדיוט רעד ןוא ,סיוא ןעשעל ןעוורענ יד ןופ

 ,גנומעלק ,הורנוא ,ךילדיימרעפנוא טרעוו

 ,ןעועל-נעקָאלּפ ,ןרעדיולּפ םעכַאוװש ,ףמַארל

 -פווא ,םעהמא רעדנלעכָאר רעדָא רעדנלעכרַאנש

 "רעק ןופ גנולהיקבָא ,גַאלש-סולפ ןופ גנורעה

 רעד ןופ רעיוד יד .םינמיס יד ןענייז רעמ

 ןעבָאה 1676 לירּפַא ןעט99 םא .רעניואווניוא

 ןוא רעינַאּפש יד רעביא ןעויוצנַארפ יד טרָאד

 .טגעיזעג רעדנעללָאה

 ,םַאוו ןופ טדָאטשטביוה יד ,אנַאגַא

 1800 ןוא ,ןענימיליפ ,ןָאזול ןופ לייפ 0

 ,שינַאּפש ןעזעוועג לָאמא  .ַאמַאהָאקָאו ןופ

 רענַאקירעמַא-שינַאּפש ןעטצעל םעד ךָאנ זיא

 .סטיוטס-דעטיינוי יד ןצ ןעלַאפעגוצ געירק

 -דעטיינוי יד רַאפ עיצַאטס ַא טצעי ויא

 ןעשרעה טרָאד .1800 טויו יוווינ סטייטס

 ןוא סע עכלעוו בעילוצ ןענַאקירוה עכילקערש

 -רע ןעטעטיידעב ַא ןעכַאמ וצ טרָאד רעווש

 .דנַאל יד ןופ גנורעסעבסיוא יד ןיא גלָאפ

 סעדליוו גיטכעמ ַא ןופ ןעמָאנ ,8גנַאגָא

 .עטסוק ָאגנַאָאל רעד ייב ַאגנָאק רעד ןיא קלָאפ

 ַאקירּפַא ןיא רעצנעט .נעגער

 "רעק ןיא טייהדנוזעג רעד ןופ זיא עץינָאגצ

 םעד טימ רעמוא טגידנע וז .גיגנעהבָא רעּפ

 .טדיוט

 ןיא טדָאטשנעּפַאה עטגיטסעפעב ,אטסָאנַא

 19,000 טָאה ,סוקַאריס ןופ ךילדרָאנ ,ןעוליציכ

 עשיכרַארעיה ַא זיא גנורעיגער יד .אקירפַא

 -עיגער עלַא טעמכ ןענייז רעטסעירּפ יד ןוא

 -שימ ַא ויא ןָאוגילער רעייז .עטמַאעב-סגנור
 "פושיכ יד .ךיז טוָאל סע סָאװ סעלַא ןופ שַאמ

 רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא ָאד ןעלעיּפש רעבַאמ

 ןעגעג ליוו רענווא סָאװ סעלַא .טפַאשלזעעו
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 םעד ךרוד ןעגירק רע טהעג ןרעדנא ןא

 יד ףווא רהָאי ןעטכעלש ַא יוב .רעכַאמ-פושיכ

 -נעט-נעגער עלענַאיסעּפַארּפ ָאד ןענייז רעדלעפי

 -ולרעטסעירּפ ַא רעטנוא ןעצנַאט עכלעוו רעצ

 רעדָא ,דעימ ןערעוו ייז זיב עינָאמערעצ עכ

  .ןעגער טהעג סע

 ,םורשכ דנַאל ןוא טדָאטש ַא ,הענַאגַא

 טלעטשעגפיוא טָאה ןָאגרַאס גינעק רעד ואוו

 ,טינונַא ןיטעג רעד רַאפ לעפממעט ןעסיורג א
 םייהַא טרהעקעגקירוצ טָאה רע יוו םעדכָאנ

 רהעפעגנוא) .רושוב רעביא ןוחצנ םעד ךָאנ

 .(*רציפ 0

 ןיא םיטבש עפורג ַא ןופ ןעמָאנ ,יסאנפ

 "ויר ייז .ןעיניסעבַא ןופ לייט ןעכילטסַא-דרָאנ

 -נַא ןופ ןעהעטשעב .ךַארּפש עשירגיט יד ןעד

 ײ"קַאט ,ןעסָאגָאב ,ןענַאסנעמ ,ןעקוידעב ,ןעבעמ

 -נעלַאה ןוא ןעטַארעדבַאס ,ןעהדעגלַא ,ןהעוו

 .ןענַאג

 רעד ,רעדנַאסקעלַא .פָארּפ זיסַאגַא
 ."וונ ןוא .בעג ,סיאול ןופ ןהוו רעטסגיצנויא

 ןיוש .1910 .טשעג ןוא ,1885 ,ץייווש ,לעטַאש

 ןעמָאנ ס'רעטָאפ ןייז זיא טרובעג ןייז ייב

 -רהעלעג רעד ןּוא טנענימָארּפ רחעז ןעזעוועג

 "עוועג םורַאד זיא גנוהיצרע ןייז ,טלעוו עט

 -עגפיורַא ךיו טָאה רע ןוא עטסנערע ןַא ןעז

 -עוטרָאפ רעטסדנעסַאּפ רעד ןייז וצ טייבוַא

 ןייז .ןעגנושרָאפ ס'רעטָאפ ןייז זופ רעצ

 -ָארוע ןיא ןעועוועג זויא םוידוטש רעטשרע

 ןעזעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רעטָאפ ןייז ,ַאּמ

 ןייז ןעוו ןוא ,עילימַאפ יד ןהָא ַאקירעמַא ןיא

 ןיא קעװַא רע ויא ןעברָאטשעג זיא רעטומ
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 ,יטיורעווינוי דרַאװרַאה רעד ןיא ןעטערט

 .1888 ןיא ןערָאװעג טריאודַארג זיא רע ואוו

 -ליוויצ ןוא עימעכ רע טרידוטש םעדכַאנ דלַאב

 טלַא ןעבעל ןייז טנעידרעפ ןוא יירעינעשזנוא
 עגנוי רַאפ להוקס ס'רעטָאפ ןייז ןיא רערהעל

 ןיא ןעמַאלפיד רעהכָאנ טמהענ .ךעלדייב

 טלעפעג םהיא .סנעריול ןופ ןוא ,שזדירבמעק
 םעד סלַא גנוגיטפעשעב ערעדנַא ןייק רעבָא

 -טסניק רעסיורג ַא ןעועוועג זיא רע .סנעטַאימ

 ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןענעכווצ ןיא רעל

 טימ ייז ןוא שיפ טרָאס ענעדעישרעפ ןעלמַאז

 וצ טנעכייצעגכָאנ יירטעג-רוטַאנ טפיטשי ילב

 ןיא .קרעוו ס'רעטָאפ םעד ןערירטסולוא

 ןופ םוידוטש םעד ךיוא רע טגידנע 0

 -וי ןוא עיגָאלָאעג ,עיגָאלָאָאז עוויטַארעּפמָאק

 -הָאפעגבָא זיא רעטָאפ רעד סלַא .ץנעדורּפסיר

 ,ןעיליזַארב ךָאנ עזייר-סגנושרָאפ ַא ףיוא ןער

 טפאשרעטלַאװרעפ יד ןעמונעגרעביא רע טָאװ

 -לַאהעג טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ םואעזומ ןופ

 -רעּפוק ןיא רע טרילוקעּפס ןעשיווצניא .ןעט

 | לויטנַא טמהענ ,ךייר רהעז טרעוו ןוא ןענימ

 --ודעּפסקע עכילטפַאשנעסיוו ענעדעישרעפ ןוא
 ןעגנושרָאפסיוא דנַאלןוא-םי רַאפ ןענָאוצ

 רע טָאה ןָאיצידעּפסקע ַאזַא ןופ ענויא ראפ

 78,000 ןעשַאט ענעגייא ענייז סיוא טלהָאצעב

 -עגנָא םהיא טָאה יגענרַאק ןעוו ןוא ,ראלָאד

 -רעד טגאוטנע ךיו רע טָאה ,עמוס יד ןעטָאב
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 גנַאלסנעבעל ןייז טצעזעגטרַאפ טָאה רע .ןוי

 עסיורג ַא טביירש ,ןעטייברַא ס'רעטָאפ ןייז

 עכלעוו קרעוו עכילטפַאשנעסיוו ןופ להָא

 רהעז ןופ לָאירטַאמ ןופ רצוא ןַא ןעטלַאהטנע

 טגעלפ רע .טפַאשנעסיו רעד ןעגייווצ עלעופ

 -ַאטַארָאבַאל ענעדעישרעפ יד ןיא ןהעגמורַא

 רע ןעוו ןוא ,ןעטעטיורעווינוי ןופ ןעיר

 טָאה ,טלהעפעג טָאה סעּפע זַא ןהעז טגעלפ

 ןוולא ראפרעד ךיוא ןוא טגרָאזעב ןיוש סע רֶע

 דרַאװרַאה ןופ טָאילע רָאסעפָארּפ .טלהַאצעב

 טנעּפסעג םורַא טָאה רע זַא ,טביודג

 ןהָא סרַאלָאד ןָאילימ לעטריפ יירד ןופ ךרעב

 .ןעכַאמ וצ עסנַאנַא עכלעוו ויבַאד

 א
 יב

6: 

 יוזַא

 ירוטַאנ ,ףלָאדור ןַאהָאי גיוודול ,זיסַאגַא

 ,רעיטטָאמ ןיא 1807 ואמ .בעג ,רעשרָאפ

 ןייז ןיא .(ץייווש) ןַָאשנַאק רעגרוביירפ ןיא

 ןעשיגָאלַאַָאז םעד ךיו רע טעמדיוו דנעגוי

 ןוא םוידוטש

 ןיא .לעטַאש-וינ ןיא עטכישעג-רוטַאנ רעד

 ןוא אקירעמַא-דרָאנ ךָאנ רע טזייר 1840 רהָאי

 רעד רָאסעּפָארּפ .לעטיט םעד טרַאד טמוקעב

 .שודירבמעק-וינ ןופ עיגַאלָאעג ןוא עיגָאלָאַאז

 ,רָאסעּפָארּפ 1882 ןיא טרעוו

 ראפ רעטעּפש טזייר רע .עיגָאלָאָאז ןעדנעבוולג

 ,ןעיליזַארב ךָאנ ןעקעווצ עכילטפַאשנעסיוו

 ןעליטש ןעשיטנַאלטַא-דיז םעד ךָאנ רעטעּפש

 -פעיט יד ןיא ןעגנושרָאפ טרָאד טכַאמ ,ןַאעצָא

 -במעק-וינ ךָאנ קירוצ טמוק ןוא םי ןופ סינ

 ןופ ןעטַאטלווער יד טימ ןעדעירפוצ שזדיר

 קרעוו עלעיפ ןופרעד טביירש רע .ןעזייר ענייז

 רעבמעצעד ןעט14 םעד טרָאד טבראטש ןוא

 עכלעוו ,עירָאעהט סגנופּפעש ןיוז --- .8

 -נַארּפ םעד ןופ ןערהעל יד ןָא ךיו טסעילש

 העיוויק רָאסעפָארּפ ןעשיזיוצ

 -בירנעגעג ןוא סַאה ןרעטיב םעד ץיַארט ויא

 ראפ ךָאד ןערהעל עש'ניוורַאד יד ןופ גניט

 -וימ ןייז .גיטכיוו רהעז סומויניוורַאד םעד

 -ייטשרעפ ענענופעג דרע רעד ןיא יד וא גנונ

 ןופ טינ ןענייז ןעצנַאלפ ןוא ןעטעלעקס עטרענ

 רָאנ לובמ םעד ראפ טייצ רעד סיוא ןעשנעמ
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעצנַאלּפ ןוא ערעיהט ןוכ

 ןעשנעמ יד רעדייא ,טניואוועב דרע יד לָאמַא

 עגיבלעויד זַא ,ןעזועוועג רהיא ףיוא ןענייז

 עדנעבעל טצעי יד טימ עילימַאפ ןייא ןענייז

 -רעיהט עלַא ןופ עינָאירבמע יד זַא ; ןערעיהט
 זַא ,עילימַאפ ןייא ןעריטנעזערפער ןעסַאלכ

 ןענייז ערעיהט עגילָאמַא ןוא עגיטצעי יד

 זַא ,ןענַאטשטנע ערעדעינ יוד ןופ גילהעמללצ

 "ווט ןענייז ןעגנולעטשרָאפ עשיטסיטיריפס יד

 סָאד גנוטכַאבָאעב ןייז ;גורטעב ןוא גנוש

 רעד ףיוא ןעשנעמ יד ןופ גנוטיירברעפ יד

 -רעפ יד יוו ןעצניווָארּפ עבלעזיד ןיא זיא דרע

 סעלַא סָאד -- ,עריהטגיוו יד ןופ גנוטיירב

 רע .ןיוװרַאד ראפ ךָאד ןעליוו ןייז ץָארט טדער

 -העל ס'ניוורַאד ןופ זיולב ךיז טעדיישרעטנוא

 זַא ,טעטּפיוהעב רע סָאװ ,ןירַאד גיצנייא ןעו

 דנערהעוו ,שיפָארטסַאטַאק טייברַא רוטַאנ יד

 / ףיו טלעקיוװטנע יז זא ,טעטסיוהעב ןיוורַאד

 טָאה זיסַאגַא .געוו ןעלענָאיצולָאװע םעד ףיוא

 עשיגָאלָאעהט יד ןיא רעגנעהנָא ןעטסיימ יד

 ןוא דניירפ רעטסעב ןייז רַאגָאז .ןעזיירק

 .טהיא ראפ ךיז טָאה ,טנָאפ לרַאק רעטייברַאטיט

 ,(00316ע)
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 -רעפ רעד םואעזומ סָאד רע טעדנירג טרָאד

 ןייז ןעבעילבעג זיא ןוא טרעטסויגעב טינ

 .םזיניוורַאד ןופ רעגנעהנַא ןַא גנעלסנעבעל

 סעדעי ַא :וַא טקַאפ םעד טרילעבַאטע רע |
 (ענעבירשעג טינ) עכילריטַאנ טָאה סָאװ דנַאל

 -נייא ןרעדנוזעב ַא ךרוד טריצודָארּפ ,ןעצנערה

 -נעמ ןוא תויח ,ןעצנַאלפ עגיטרַאנעגווא ,םו לפ

 יד ןעשיווצ טרָאד ךיז טניפעג סע-ביוא .ןעש
 ןעטרַא רָאָאֹּפ א ךיוא עגיטרַאנעגווא עסַאמ
 ןַאד ,ואוו שרעדנַא ךיוא ךיז ןעניפעג סָאו

 ןופ רָאָאּפ ַא ןַארַאפ ךיוא ואוו שרעדנַא ןענייז
 סָאד .ןעסַאמ ןיא ןַארַאפ ָאד ןענייז סָאװ יד
 עבלעוסָאד .ןעגנורעדנַאוװסיוא ךרוד טריסַאּפ

 --רע טגָאז -- תהשבי רעד ףיוא טריסַאּפ סָאוװ
 סָאװ יד ןוא .ןרעסַאװ יד ןיא ךיוא טריסַאּפ
 -סיוא ןַא ןעדליב שיפ יד וַא ,ןעטביוהעב

 ןופ תויח יד וצ ,טכיזניה רעזעיד ןיא םהַאנ

 | .תועט ַא ןעכַאמ ,דנַאל

 -ליוו לעינַאד ןופ זיא ןריהעג ס'ויסַאגַא

 ,טגָאז רע יוו ,ןוא ןערָאוװעג ןעגָאוװעג ןָאפ

 1819 ,רעדָא ,סעצנָא 88 ןעטלַאהעג סע טָאה

 | .טכיוועג םַארג

 ןיא ךיו טָאה ןעמָאנ ןייז ןעגיבייארעפ וצ

 טייל-עגנוי ןופ גנוגעוועב ַא טעדנירגעג 68

 -וואיסָאסַא זוסַאגַא וד" ןעמָאנ םעד רעטנוא

 .ןעדליבוצטרַאפ ךיז זויא קעווצ רעייז .?ְזָאש

 -טימ 128,000 רעביא ןיוש טצעי ןעלהעצ ייז

 טימ טפירשטייצ ַא סיורַא ןעבעג ןוא רעדעילג

 ןיא ךיוא .1040 410611684 .םסצ" ןעֹמָאנ םעד

 ,ַאנָאזירַא ןיא "טנוָאמ זיסַאגַא" ןַא ןַארַאפ

 ןופ טייו טינ ,ךיוח סופ 10,000 זיא רעז

 .ָאדַארָאלָאק

 = אפטמתגמזמטפ ,טַאל) ,סוטנַאֿפַאגַא

 ןיא ןעדניפרע ,עמולב-רעיצ ַא (טולב-סעבעיל

 ,גיטרַא-נעבלוב טסקאוו ,1099 ןיא ּפייק רעד

 -ווא ןוא רַאונַאי ךילרהעי לָאמייוו2 טהילב

 -נַא ןַא ןופ זיא .זָאלג רעטנוא סנעטסעב ,טסוג

 ייז ןעדוינש

 .בוט םו" ַא ןַאד ןעכַאמ ייז ןוא ןעמה

 ןעגיטפַאז ַא טיג ןוא רעילָאק עיולב עמהענעג

 .חיר

 -יוװצ טבש רענאידניא ןייא ,אקיֿפַאגַא

 -ויר ,ַאזַאטסעפ ןוא ּפוכיניכ סולפ םעד ןעש

 -לעקטומ ןענייז .ךַארּפש עשיעּפָארוע יד ןעד

 -רַאװש עניילק .ןעשנעמ עטפַאהבעל ,עקרַאטש

 ,זענ ענעגיובעג ,ןרעטש עסיורג ,ןעגיוא עצ

 ןעכַאוװש ,ןייצ עדנעדנעלב סייוו ,ןעּפיל עניד

 ךיז ייז ןענעידעב געירק ןיא .סקואוו-דרָאב
 םעד םוא .דליש ןוא ןעצנַאל עגיקעיירד טימ

 -יורבעג ןעפור וצ געירק ןיא טבש ןעצנַאג
 דנייפ ןעטגעיזעב םעד .לעמָארט ַא ייז ןעכ

 יד ןעכָאק ,ּפַאק םעד רעטנורַא

 לעדעש םעד ןרעכיור ,שיילפ יד טימ טיוה

 -וצ ןיוש זיא סעלַא ןעוו ןוא .ןעקורט ויב

 -ַאזוצ עלַא לעמַארט רעד טפור טכַאמעג טכער

 טָאד

 םעד ךָאנ גָאט 9 רָאפעב ןהעשעג זומ סעלַא

 טימ ןעמַאזוצ ןעבעל ייז -- .טכעפעג ןעטצעל

 ןעפמעק ןוא ָארַאװיא סיוא םינכש ערעייז

 -וצ ןענייז ויז .דנייפ םעד ןעגעג טגינייארעפ

 -ָאמַאז ,עטוַאפ ,ַאנַארָאמ : םיטבש 19 ןעמַאז

 ,ַאוטסַאפ ,ָאדנופ ,ָאנַאפוא ,ַאזיקַאלַאוג ,ַאר

 ,יבמַאנַאקרַאס ,ַאסַאטַאק ,ַאלַאושטַא ,ָאקיּפַאגַא
 .ָאפָארישמ

 -עיד ןופ ןעמָאנ .עטבעילעג = טעפַאגא

 -ייה יד ןענעידעב ןעגעלפ סָאװ ןעיורפ עגינ
 עכלעוו ,עכריק עבילטסירק רעד ןופ ענול

 ןעבָאה יוצ הנותח טינ ןעריואוושעג ןעבָאה
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 תונמלא עגנוי ןעזעוועג יד ןענייז סנעטסרהעמ

 ץיירפ רעד ןיא ןעבָאה עכלעוו ךעלדיומ רעדָא

 לעיצ רעייז ןעכיורגרעד טנַאקעג טינ טלעוו

 סע .ןערָאװעג סאמינ ייז ויא טלעוו יד ןוא

 -יא ןעלַאדנַאקס זיב טרעיודעג גנַאלטינ טָאה

 .ןערעה טוָאלעג ךיז ןעבָאה ןעלאדנַאקפ רעב

 ןופ ליצנָאק רעד ויב סָאלק ןעזעיד ןעשיווצ

 ,ּפָאשיב ַא זיולב זַא ןעסַאלשעב טָאה ַאצצינ

 טכער א ןעבָאה סונָאקַאיד ַא ןוא סוקינַאנַאק ַא

 ןוא .,ןערעו וצ טנעידעב עכלעזַא ןופ

 ַא רעדָא רעטומ ַא רעייז ןופ עזעיד ךיוא

 וצ טכער ַא ןעבָאה עכלעוו ,הבורק עטנהָאנ

 טָאה סָאד .ךאד ןייז רעטנוא ןעפָאלש

 ךיוא ןוא ןעפלָאהעג טינרָאג ךיוא רעבָא

 -פווא טינ ןעלַאדנַאקס יד ןעבָאה טלַאמעד

 סעלרַא ןוא ליצנָאק רעטייווצ ַא זיב טרעהעג

 עכריק ןופ ןעסעילשסיוא וצ ןעסָאלשעב טָאה

 זַא ןעמהענ ךיוז טעוו סָאװ ןעכילטסייג ןעדעי

 ליצנָאק רעד סָאו רעד ןוחַא טעפַאגַא רעדנא

 ןופ ליצנָאק רעד .טביולרע טָאה ַאצצינ ןופ

 ןעטסילַאדנַאקס 'וד ןעפורעג טָאה ַאדירעל

 טָאה הבושת יד ךיוא רעבָא ,ןָאהט וצ הבושת

 רעד .קווח ַא ןייז וצ טלעטשעגסיורַא ךיז

 עועיד טימ טפָא ךיז טנעידעב םזיטנַאטסעטַארּפ

 טָאה סָאװ חלג רעד זַא ןעזייוועב וצ ןעטקַאפ

 .עלעיפ טָאה בייוו ןייא טימ הנותח טינ

 -רעעמ (1 העסני-081828.) ,רַאנַא-רַאגא

 עשידניא-טסָא וד סיוא ןעמוק עכלעוו ןעגלַא

 -נַאה ןוא טמוק לייט ַא עכלעוו ןופ ,ןעדנעגעג

 ןוא טנעקורטעג לייט ַא ןוא היור ןיירַא לעד

 ןיא .ןעמרָאפ ענעדעישרעפ ןיא טעטייברַאעב

 ןוא ,זווימש סלַא טכיורבעג סָאד טרעוו ַאניכ

 -ויו יד ןרענהעשרעפ וצ לעטימ סלַא ַאּפָארוע

 ראפ לעטימ-בעלק סלַא ןוא ןָאיצַאקירבַאפנעד

 סע טרעוו ןעקעווצ עטצעל יד ראפ  .רעיּפַאּפ

 -- לעגנעטש עגיטנַאק רעיפ ןיא טפיוקרעּכ

 ןיא טכַארבעג סע טרעוו 1940 ןיא :.צעדעמ

 ךיוא טנייה טרעוו ,לעטימלייה ַא סלַא ַאּפָארוע

 .ןעיורעקעברעקוצ ןיא ךיק ןיא טכיורבעג
 .ןעירעטקַאב ןעריווָאמלוק וצ טכיורבעג טרעוו

 טרעוו ןוא רעסַאו ןעסייה ןיא ךיז טועל

 .םייל יוװ גנוטלעקרע ךָאנ טרעווילגעג

 סַאַאמ רעביא טכירעג ַא ,םומָאנַארָאגַא

 יד .דנַאלנעכירג ןעטלַא ןיא טכיוועג ןוא

 19 זיב 10 ןופ ןענַאטשעב ויא ימָאנַארָאנַא

 ןערָאװעג ןעמונעג זיא טלַאהעג רעייז ,ןַאמ
 זעדעי ףיוא טגיילעגפיורַא רעווטש ַא ןופ

 ןיא ןערָאװעג טפיוקרעפ זיא סָאװ לעקיטרַא

 / (ד) ַארָאנַא רעד

 -צַאלּפ ( א8014קס/מ16) ,ץיבַאֿפַארָאנַא

 -רענ ַא טלַאפעב רעכלעוו להיפעג רעד .טסגנַא

 ןעטשרע םוצ טניישרע רע תעב ןעשנעמ ןעזעוו

 טרַאװנעגעג רעד ןיא ענהיב רעד ףיוא לָאמ

 -צרַאה סָאד טכַאזרוארעפ יז .קילבוּפ ַא ןופ

 -ווא ךיוא טפָא ןוא ןרעטיצ-עינק ןוא ןעּפַאלק

 טפערט טייהקנַארק עזעיד .לעדניוושנעג

 ויב .רענעמ עגנוי ייב סלייטנעטסרהעמ

 .ןעטלעו רהעז רענעמ עטלַא ייב רעדָא ןעיורפ

 עטסגיצנווא סָאד ןענייז רעדעב עטלַאק ---

 רַאפ רעסַאו זָאלג עטלַאק ַא .וצרעד לעטימ |

 רהעז טוהט ןעטקַא רעדָא ןעדייר גנַאפנָא םעד

 .טוג

 -ָארּפ רעשידעווש ,ףלָאדַא לרַאק הדרַאגַא

 ןוא עימַָאנָאקע ןוא קינַאטָאב רעביא רָאסעפ

 .םעטסיס ןעגלַא םעד ןופ רעדנופרע רעטשרע

 .1880 ןיא .טשעג ןוא 1780 דַאטסַאב ןיא .בעג

 רהָאי ייוצ 1810 ןיא ט'דמש עג ךיז טָאה

 -עפָארּפ ןעזעוועג ןיוש זיא רע יוו םעדכָאנ

 סרעטעּפ .טס ןיא רעכילטסייג ןַאד טרעוו ,רָאס

 -יב 1884 ןיא ,רעטעּפש .דנול ןיא רעטסיולק

 ןעזעיד טָאה ןוא טדָאטשסלראק ןופ ףָאשי

 זיב ןעטלַאהעג המכח לעיפ טימ טמא

 ןיא ךיילגוצ ןעועוועג זיא .טדיוט ןייז

 עשיטָאדַאנרעב יד ןופ עדנעטשפווא יוד

 עשידעוש עטלַא יד ןעגעג עיטסַאניד
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 רעד 'יוװ םעדכָאנ ,עיטסַאניד עכילגינעק

 רע טמהענ ,טגידנעעג ךיז טָאה דנַאטשפיוא

 .עימָאנָאקע-דנַאל ןופ גנולקיווטנע רעד וצ ךיז

 םהיא ןעבָאה עכלעוו ןעטייברַא טּפיוה ענייז

 -ברעטשנוא טפאשנעסיוו עשינַאטָאב רעד ןיא
 -ַאק עסיורג ַא ןופ טהעטשעב ,טכַאמעג ךיל

 רעיפ עדנעגלָאפ יד ןוא ,ןענלַא ןופ עיצקעל

 : עקרעוו

 1) םצמסמ8 8108 562841083121

 9) 8006168 2108/טזמ 1146 60841121

 5) 100068 219הנטזמ פט סק861וגנוג

 4) םצפססזמ 2198זטגמ.

 רַאפ ןענייז עקרעוו עשיגָאלָאעהט ענייז

 -יידעב ןייק ןעבָאה ןוא טלַא וצ ןיוש טנייה

 םעטסיס-ןעגלַא ןייז .ןעטנעדוטס ראפ גנוט

 רעטייוו ,בָאקַאי ןהוז ןייז ןופ רעטעּפש ויא

 ייז ןעבָאה עדייב ןוא ןערָאװעג טצעזעגטרָאפ

 -סיוא ַא ןיא קרעוװ עשינַאטָאב יד ןעבירשעג

 .ןיוטַאל ןעטנעכייצעג

 .ערעיוז-נוצירַאגַא רעדָא ,ןיצירַאגַא

 -עסיוטשעג ןופ רעוולוּפ טרָאס ַא ( קַאמרַאפ)

 -טעדנייא ךרוד טייברַארעּפ ,םַאווש-נעכרעל ענ

 "וצ ןעגעג ןיצעדעמ סלַא .טסיוגנויוו ןופ ןעמ

 ןיא ךיז טצלעמשרעצ יז .ןעציווש ןעקרַאטש

 ןעסייה ןעלייט 10 ןוא רעסַאו ןעלייט 0

 ויא ןעמונעג ןופרעד לעיפוצ .טסייגנייוו

 ךרודַאד טרעוו םעהטָא רעד .ךילרהעפעג-טדיוט

 | .גוטעהטנוא

 ןעמָאנ רעשינַאטָאב (.רפ) םוקירַאגַא

 ָאקריצ .ָאד ןענייז .ךאלעמעווש-טַאלב ראפ

 רעטירד ַא םיוק עכלעוו ןופ ןעטרָאפס 0

 ןענויז עגירביא יד ןוא רַאבסע זיא לייט

 .גיטפיג

 רעביא ךיז ןעניפעג עטעדליבעגבָא ָאד ידי

 .ןעטרָאס דנעזיוט ץּפַאנק ןיא ַאּפָארוע ץנַאג
 -וסַאלק וויטיזָאּפ טינ ךיז ןעוָאל יז לייוו

 ןופ םינמס יד ןעבעגוצנַא רעווש זוא ןעריציפ

 ןעזיוועכ זיא רעדיוו ןַאד ;ערַאבסעינעג יד

 א יי 2 א 2 א יו 10

 2 2 ן א
5 42 2 

 .ףיוא רַאבסע זיא עכלעוו טרָאס יד זא ןערָאוװעג

 .םרָא רעדנַא ןייא ףיוא גיטפיג זיא טרָא ןיוא

 ןענייז 1 רעמונ םעד טימ עטנעכייצעב ָאד יד

 וצ טריטנַארַאג ןערעוו עכלעוו עטסגיצנויא יד

 9 רעמונ םעד טימ יד ןוא רַאבסעינעג ןייז

 -ָאקער רעטלָאװ .רד .לַארעביא גיטפיג ןענייו

 רָאנ סופקול סלַא טינ ןעסע וצ ייז טרידנעמ

 -יא .ןעזייּפש עלַא טימ ךיילג זייּפש ַא סלַא
 -פיג יד :ןָא רע טביג םינמיס עכילגעמ רעב
 ויז יוװ טרָאּפָאז רעילָאק רעייז ןרעדנע עגיט

 ַא ךיז ןופ ןעבעג ייז ,ןעמינשעגפיוא ןערעוו

 ןעמהענעגנַאנוא ַא טימ טפַאו ןעגיטרַא-בלוט

 -סַאלב רעדָא ןעירג-לעה ןענייז עכנַאמ .ךורעג

 ץיּפש םעד ףיוא ךילרעטיב ךיז ןערעיּפש ,טיור

 -עקורט ַא ףיוא ןעסקַאו ערַאבפע יד .גנוצ

 .לעמיה ןעיירפ םעד רעטנוא ןעדָאב םענ

 ןעמַאוװש ןערעוו ַאּפָארוע ןיא :שוניצעדעמ
 רהעז ןיצעדעמ רעד ןיא (2998116מ8 21ט8)

 רעבָא עשילַאטנעירָא יד ,טכיורבעג גינעוו

 -רעפיצלימ רעדָא -רעבעל ייב ויז ןעכיורבעג

 לעיפוצ ,טכוזלַאפ ,רעבעופ-לעסקעוו ,גנוטרַאה

 ךיוא ,גנוטלַאהרעפ הנתשה ,גנולמַאזרעפ-מוולש

 ויב --- .סיביסנָאיּפרָאקס ןעגעג לעטימ סלָא

 עטשרע סָאד זיא ןעמַאװש יד ןופ גנוטפיגרעפ

 ןעקנירט וצ ןעטעטפיגרעפ םעד ןעבעג וצ

 רעסַאװ עמרַאװ ענייר רעדָא רעסַאװדנעּפיורג
 גנוטפיגרעפ ןופ םינמיס .ןעכערביבָא םוצ

 -גיהורנוא ,ץרעמש :ןענייז ןעמַאוװש ךרוד

 ַא ,ןעכערב םוצ להיפעג ַא ,ןעגָאמ ןיא טייק

 -עכנַאמ ,להיפעג-תושלח ,ולַאה ןוא גנוקיטש

 /ֹוד ;ןעקנַאדעג רעטשימוצ ַא ךיוא לָאמ
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 ןוא דלַאב לָאמא ןעטערטנויא ןענַאק םינמוס

 .םורַא ןעדנוטש רָאָאּפ ַא ןיא טשרע לָאמַא

 גינעוו ןעמַאװש יד ןערעוו טכיזרָאפ סיוא

 -סור ןיא ןעגעגַאד ,דנַאלגנע ןיא ןעסעגעו
 ןעילַאמיא ןוא דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ ,דנַאל

 .ןעסעגעג ןוא טריװָאטלוק לעיפ ויז ןערעוו

 "עיצעּפס ַא ןַארַאפ ןלופא זיא ןעילַאטיא ןיא

 זיא סע עבַאגפיוא סנעמעוו ,רעמסַאעב רעל

 טינ לָאז קלָאּפ סָאד זַא ןעבעג וצ גנוטכא

 .עטעטפיגרעפ ֹוד תועט-יּפ-לע ןעפייק

 -נעגילפ ( טַאל) ַאטינַאמַא םוקירֿאנַא

 -נוא 7 ויב טסקַאװ ,םַאווש-רעטעלב רעגיצליפ

 ןופ רעילָאק שזנַארָא-כילטיור ,טיירב סעשמ

 -נעטש וד ;גודנעווניא ךילבלעג ןוא ןעסיוא
 -וטפיג א ןעטלַאהטנע ןוא להיוה ןענייז לעג

 יד ןיא ןעסקַאװ ;ףָאטש ןעשילַאקלַא ןעג
 רַאפ טנעיד טפַאז רעייז ,ַאּפָארוע ןופ רעדלעוו

 ןעירַאטרַא ןוא ַאקטַאשטמַאק ןוא .םסדנעגעילפ

 -גיהטומעד ןעגערוצפיוא ןעסעגעג ייז ןערעוו
 .טויס

 יומ סלַא טרידנעמָאקער טרעוו : .צעדעמ

 זיא ;איספעליפע ןוא עוילַארַאּפ ןעגעג לעט

 -רעביא סלַא ןערָאװעג טכיורבעג ןיוש ךיוא

 (.דו) סעצסבַא ןוא סבערק ןופ עגַאל

 -ךיז עבָארג טרַא ןַא ,(.רבעה) ,ןיבגַא = |

 -לָאוװ ַא רעדָא (00 'ט םיאלכ ימלשורי) גייצ

 יד םורַא טסקַאו רעכלעוו טסַאב רעניטרַא

 ןיא לעג-דלָאג ויא .חלמה-םי םייב רענייטש

 .טלַאהניא ןייז ןיא ךייוו ןוא רעילָאק ןייז

 .("דייז" העז)

 טרעוו םיקלמע יד ןופ ךלמ סלַא ,גגַא

 -עיו טנַאמרעד לעביב רעד ןיא ןעמָאנ רעזעידז

 "טולב ַא סלַא טלעטשעגרַאפ טרעוו ,לָאמ ןעב

 -עדנוק עניוק ןליפַא טָאה רעכלעוו ,רעגירעיג

 "עב לוָאש טימ געירק ַא ןוא םרעוו .טניושעג

 איבנה לאומש ןופ להעפעב ףיוא ןוא טגעיו

 םרעווש ןייד יוו" .ןעטינשרעצ רעקיטש ףיוא

 לָאז יווַא ,טכַאמעג וָאלרעדניק ןעיורפ טָאה

 -ַאמ זָאלרעדניק רעטומ ןייד טרעווש יד טָא

 םהיא וצ ןעפורעגסיוא לאומש טָאה " ןעכ

 "גגַא ןעמָאנ רעד .גנוטכירניה רעד רַאפ

 "פמיש ַא ןערָאװעג ןייז וצ רעטעּפש טנווש

 ןעמַאנ רעד ואוו רתסא תליגמ ןיא .ןעמָאנ

 יעגוצ םהיא טרעוו טנַאמרעד טרעוו ןמח ןופ

 רעד ןיא ,"ּוגגַאה" ןעמָאנפמיש רעד טגייל

 רעד ןייז וצ טרָאוװ סָאד טגייצ עיגָאלָאמימע

 וצ ךיילג זיא גגַא זעיר ַא ןופ ןעמָאנ

 -וודעב "גג" ןוא .זעיר" דנעטיידעב ?גוע'"

 זיב סיורג יוזַא זעיר ַא רעדָא ."ךַאד" דנעט

 "ןכלמ גגַאמ םריו" קורדסיוא רעד .ךַאד םעד
 יַאמיטע ןעזעיד טגיטעטשעב (+ ד"כ רבדמב)

 ןיא טנָאמרעד טרעוו גגא לייוו .סולש ןעשי גָאל

 -ויצ סלוָאש רָאפעב רהָאי 400 טימ ,רבדמב

 סָאד ןערהעלק ןעמונעג עגינייא ןעבָאה ,ןעמ

 .מייקכילנהעורעּפ עשיגָאלָאהטימ ַא ויא "גגַא"

 ןעטּפיוהעב סיורַאד ןעליוו ערעדנא דנערהעוו

 ןעגַארטעג טָאה ךלמע ןופ גינעק רעדעי סָאד

 עגינעק יד יו רעגייטשַא "גגַא" ןעמַאנ םעד

 ןעמָאנ םעד ןעגָארטעג ןעבָאה - םיתשלּפ ןופ

 ."הערּפ" ןעמָאנ םעד םירצמ ןופ יד "ךלמובא"

 --נוא רעניילק ַא (8891064) ,קעלעטנגַא
 -נווא 800 עּפַאנק זיולב טימ ףרָאד רעשירַאג

 זערָאװעג דנעטיידעב רהעז זיא סָאװ רעניואוו

 רעטעמ 8800 ןופ לייה עסיורג יד בעילוצ

 ןופ זיא עועיד .טרָאד ךיז טניפעג עכלעוו

 .ןערָאװעג טקעדטנע 1886 ןיא לדימש ףלָאדַא
 טרעוו ןוא ,ןעלַאַאז ןוא ןעלַאה טעטלַאהטנע

 לָאמַא טָאה סע .טמָארטשעגכרוד ךייט ַא ןיכ

 וד טָא ןהעגוצכרוד ןעדנוטש 10 ןעמונעג

 םעיינ ַא ןעטינשעג 1800 ןיא ןעמ טָאה .לייה

 .רעפ ויא טייצ יד ןעכלעוו ,טימ רָאדירָאק

 ןיא .ןעדנוטש 8 ףיוא ןערָאװעג טרענוולק

 סעבַאשז ,ויימרעדעלפ ןעבעל להייח רעד

 ערעדנַא ןייק .ןעטערק-דליש ןוא (םיעדרפצ)

 -געמ ןופ רענייב טרָאד ךיז ןעניפעג ךָאד .טינ
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 -ילטכישעגרַאפ) עטלַא סיוא ערעיט ןוא ןעש

 .ןעטייצ (עכ

 ,גנובעלקרעפ = ( טַאל) ,עיצַאניטולננַא

  "נוא עשיּפָאקסָארקימ ווב טכיורבעג לעיצעּפפ

 טרהיפ ןעמ ןעוו .ןעירעטקַאב ןופ גנוכוזרעימ

 "עלק ןעירעטקַאב 'ד ןערעוו םורעס-טולב וצ

 -סָארקימ םעד ךרוד רַאבהעז ראפרעד ןוא גיב

 :סע טסייה טסנוק עשיטסַאלּפ רעד ןיא ּפָאק

 ךרוד ןעלייט ענעדעישרעפ יד ןעגעיפ ןעמַאזוצ

 | .לעטימ עדעי

 -ורג רעד ןיא טייהטָאג ַא ,סיטסידגַא
 -רכז ןעמַאזוצ זיא עכלעוו עיגָאלטימ עשיכ

 יד ןעריטנעזערּפער וצ לָאבמיס רעד .הבקנו

 .רוטַאנ עדנעפַאש

 "הטניובַא7 ,הטומרעוו (.דלַאכ) הנדנגַא

 טיג ט"כ הרז הדובע ארמנ יד (טרָאד העז)

 "ַאמהטסַא" ןעגעג לעטימ-לייה ַא סלַא ןָא סָאד

 .(טרָאד העז)

 -נהעזרעפ עשירעטילימ ,ןָארַאא ןעדנָא

 .ןָאיצולָאוװער רענַאקירעמַא רעד סיוא טייקכיל

 -ומׂש ,1786 .י.נ ןופ טעבַאזילע ןֹיא .בעג

 ןיא רערהעל סלַא טבעל ,ןוָאטצנירּפ ןיא טריד

 ,םייצ עניילק ַא רַאפ טדָאטש-סטרובעג ןייז

 טימ ערעירַאק עשירעטילימ ןייז ןָא טבויה

 טימ לופ ףיש עשילגנע ןַא ןעּפַאכרעּפ ןעפלעה

 1777 ןיא .קוה-ידנעס ייב טנהָאנ עיצינומַא

 טנעמיגער םעד ןיא ןַאטיּפַאק וימרַא רע טרעוו

 סרעדורב ןייז רעטנוא ןענַאמשעג ויא סָאװ
 םעד ןיא ךיירגלָאפרע טפמעק ןוא ,אדנַאמָאק

 טכַאמ עיל לארענעג .'ןייווידנערב" ףרָאד

 רעטעּפש ןוא רָאיַאמ רידַאגירב ַא רַאפ םהיא

 טפמעק .גנולרעטס וצ ּפמַאק-עדידיא רע טרעיו

 -עּפש רהָאו ַא ןוא דלעיפגנירּפס ייב 1780 ןיא
 -ישודריוו ןיא טעיַאפַאל טימ ןעמַאזוצ רעט

 -קרָאו ףיוא םרומש םעד טרידנַאמָאק .ַאונ

 ןיא טרידנעמַאקער ראפרעד טרעוו ןוא ןואט

 -וטקַארּפ ןָאיצולָאוװער רעד ךָאנ .ןָאטגנישַאוו

 עי וה עוו עו עה עי עו זיפ יו אומ ,לימ ,עיט עי ,תיפ .עיה עי יעיה עי; עי עי עי עי עי!

 -עס סלַא טרירוגיפ .ץנעדורּפסירוי רע טריצ

 -ןונ ןוא רָאנרעװָאג ןוא 1801 ןיא רָאטַאנ

 סלַא 1880 .טשעג .1818 זיב 1819 יסרעשוד

 יסרעשזד ןיא רעטילימ .ןופ- רידנַאמַאק

 | .סטוואמ

 -דךרָאנ רעד ףיוא טדָאטש ַא ,גרובסנעדנָא

 טמהירעג ,טיוטס קרַאיונ יד ןופ טיוז עכיול

 "נוא רענַאקירעמַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 טקנוּפ רעשיגעטַארטס ַא סלַא טיוקגיגנעהבא

 -טַאטש טָאה טקילפנָאק רעשימרוטש ַא ואו

 טימ עטַאלפ עשילגנע רעד ןעשיווצ ,ןעדנופעג

 -עג .ןעּפורט-סגנוגידייהטרעפ רענַאקירעמַא יד

 ןופ טייז רעד ףיוא ,גרובסנעדגָא רעביאנעג

 -רעד שיטירב ַא ןעזעוועג זיא ץנערוול טניוס

 /ףיוא זיא ןוולַא גרובסנעדגָא .טנָאקסערּפ לע

 ךולס ַא .ףרָאד א ןעזעוועג 1819 ןיא טלָאמעד

 ָאד ןהעג עשיטירב יד זַא טיירברעפ ךיז טָאה

 -סָא ןופ ןעמוק ייז זַא ןוא קַאטַא ןַא ןעכַאמ
 ןיא ןיורב בָאקַאו .נעג .רעוויר ישטַאגעװ

 -ראפ וצ גרובסנעדגַא ןערָאװעג טקישעגסיורַצ

 -וורג ייווצ ןופ עטָאלפ עשיטירב ַא .ןעגידייהמ

 םעד ןענייז עניולק 19 טימ ןעפיש-סגעירק עס

 780 טימ טָאקסערפ ןופ סיורַא גָאט ןעטסקענ

 טָאה ןיורב .ןעכַאמ וצ לַאפרעביא םעד ןַאמ

 -סיוא רענעמ עטנעפַאועב טוג 1900 טַאהעג

 רע .רעוויר ןופ סעגערב יד םורַא טיירּפשעג

 -ָאלעג רעטייוו טינ וליפא עשיטירב יד טָאה
 ןעוו .געוו ןופ טפלעה יד זיב יוװ ןהעג ןעז

 יד .ןרעייפ וצ ייז ףיוא טרידנַאמָאק טָאה רע

 יד זַא ,רָאלק יוזַא ןעזעוועג ןענייז ןעלעיצ
 שינעלווא סוורג טימ ךיו ןעבָאה רעדנעלגנע

 -גנע יד ןעבָאה 1818 ןיא .ןעגיוצעגקירוצ

 ַא ךָאנ ,טריקַאטַא רעדיוו גרובסנעדגָא רעדנעל

 -וצניירַא ןעגנולעג ייז זיא טסולרעפ ןעסיורג |
 "עגעב ייז ןעבָאה ָאד .טדָאטש ןיא ןערישדַאמ

 "יק .קרָאי ףירעש ןוא גָאליק ןעטּפעק דנעג
 -טנע ויא רע ןוא ןערָאװעג ןעגָאלשעג זיא גָאל

 -רעזערפ טרָאּפ םוצ ןעשנעמ ענייז טימ .ןעפָאל

: 
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 א אט א אטא א א א א א א א אטא א א אט א יי אט א סא א יי יא יא עי עי עי עי שי
 טשעק אשי טאש ראו בו ר ר יי עי

 ןיא ןיילַא קרָאי גידנעוָאלרעביא ,ןָאישייוװ
 ןעשנעמ ס'גָאליק .רעדנעלגנע וד טימ ּפמַאק

 . ַא סטווסרָאפ לענָאלַאק ןעפָארטעגפיוא ןעבָאה

 -עלעג ןענייז עכלעוו ,ןַאמ 800 ןופ אדנַאמָאק

 ןופ ףליה ףיוא גידנעטרַאו ןעטלַאהעב ןעג

 רעשיטירב רעד טָאה לייוורעד .ןָאטגנושַאוו

 .ןעמונעגוצ טדָאטש וד לענָאדקעמ רידנַאמָאק

 -רעבירַא ךוילג ןענייז עדענעק ןופ רענַאודניא

 זיוה סעדעי טרעדנילּפעג ןעבָאה ןוא ןעמוקע
 ןענייו רעניואווווא 806 .גרובסנעדגָא ןופ

 ךָאנ ןעגנַאפעג ןערָאװעג טרהיפעגקעווַא
 טנערברעפ ןענייז רעוייה עלעיפ ,טָאקסערפ

 קעװַא ןענייז רעדנעלגנע יד ןוא ןערָאוװעג

 .ןוהט סָאוװ טנַאקעג טָאה ןָאטנגנושַאוו רעדיוא

 ,עיצידַארט ,עגַאז ,גנולהעצרע ,אתדנַא

 דומלת ןופ לויט םעד ןופ- ןעמָאנ .ג.ד.א לעבַאפ

 טרעוו .'הכלה" ֹוד טינ טלעדנַאחעב רעכלעוו

 דווא טסעילש עכלעוו "הדגַא" ןעפורעג ךיוא

 רַאפרעד .רושטקעל רעדָא גַארטרָאפ םעד ןייא

 ."דיגמ" ַא רעגערטרַאפ רעד טסייה

 -ָאװעג ןעבירשעג זיא לעביב יד רעדייא

 טימ טגיטפעשעב קלָאפ סָאד ךיז טָאה ןער

 ("ונל ורפס ונתובא") .סעיצידַארט עמורפ

 ןענייז לעביב רעד ןופ ןעביירשרעביא םייב

 -עג ןעסָאלשעגנויא טינ ייז ןופ עטסנהעש יד

 -קַארטַא רהעמ רהיא ךילניישרהַאו ,ןערָאװ

 .קלָאפ ןופ טסייג םעד רַאפ ןעכַאמ וצ וויט

 ךיוא עבלעוסָאד זיא דומלת ןופ ןעביירש םייב

 רעדנַא ןַא טימ ןיוש רעבָא ,ןערָאװעג ןוחטעג

 יד טלעיּפש לעביב רעד ןיא דנערהעוו .טכיזבַצ

 -נַאו ַא ןופ לייט ַא סלַא עלָאר יד ?אתדגַא"

 לעטימ ַא ויולב דומלת ןיא רעבָא וז זוא סעצ

 טולשבא םעד ךָאנ

 -נַאגעגרעביא "אתדגא" יד זיא דומלת ןופ

 ןערהעלקרע וצ שורד ןופ םרָאפ םעד ןיא ןעג

 -עטקַארַאכ 'ב האיפ ומלשורי ןיא .הכלה יד

 שיא" :ץַאו םעד ןוא אתדגֲא יד ךיז טריויר

 וז ונרקחי ןיבמ לדו ,דימלת לעב וו רוׁשנ

 ."הכלה" וד ןעטכוילעב וצ 4 : א

 םוצ ךיילג זיא ןַאמ רעכייר ַא = "הדגה לעב

 ךָאנ טשרָאפ רעכלעוו רעמירָא ןַא ןוא דומלה

 .אתדגַא רעד וצ ךיילג זיא ןעכייר םעדז

 גנורפשרוא רעד סָאד טעטּפיוהעב ץטערג

 -סגנוגלָאפרעפ יד ןיא טגעֹול אתדגַא רעד ןופ

 וצ טַאהעג ארוס ןעבָאה םיאנת 'ד ןעוו טייצ

 -עג ןעבָאה ייז .עכַארּפש ענעפָא יד ןעדייר

 ,רעגינייּפ יד ,רעשרעה יד ןעריויטירק טלָאוו

 יד ןעזעוועג שרופמ ייז ןעבָאה ,םיאנוש יד

 טָאה אתדגא עדעי .אתדגא רעד טימ הכלה

 -יוועג ַא ןופ קיטירק ַא טעדיילקרעפ ךיז ןיא

 יד סָאד .ךַאוטַאהט עסיוועג ַא ןוא טווצ עס

 -ויב ןוא ןערעוו ןעבירשעגפיוא לָאז אתדגא

 ץלַא טינ ןעניוז הכלח רעד וצ ןערעוו טגיילעג

 :טקַאפ ןיא .ןעזעוועג גימיטשנויא םימכח
 (ן"ו תבש .שורי) טגָאז יול ןב עלוהי 'ר

 .אבה םלוע קלח ול ןיא הבתוכה אתדגא אדה

 -ַאפ רַאגָאז ןענווז סע זַא וצ ןעבעג עכנַאמ

 עועיד .תודגא-ךַאמש =יפוד לש תודנַא ןַאר

 -ודלושנוא רעד זַא ,ןָא ןעטיוד ןעטסעטָארּפ

 רעד טימ זיא אתדנַא רעד ןופ גנורּפשרוא רעג

 סָארטש ןעסיורג ַא וצ ןעטסקַאװעגסווא טיוצ

 טרעסַאוורעפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטייקשירַאנ ןופ

 -טנעגויא זיא סָאד .הכלה רעד ןופ ץנעסע םעד

 -עג טָאה סָאװ דנורג רעד ןעועוועג ךיוא ךיל

 ,םוטנעדוי ןיא גנוטלַאּמש עיינ יוד ןעפַאש

 סָאד ןעגנורּפשעגסיורַא זיא סע ןעכלעוו סיוא

 -צעי םעד ךיוא טָאה ןוא (.ד.ז) םוטרעמיארק

 לַאירטַאמ רעיופ לעיפ סומויטימעסיטנַא ןעגוט

 .טרעפילעג

 תובושת ץבוק" ןיא ,ם"במר ןופ ןהוז רעד

 :ןעטרַא 8 ןיא אתדגא יד טלייט "ם"במרה

 גנורהעלקרע רעד וצ ןענעיד עכלעוו יד (1

 עכלעוו יד (9 ;ץרא ךרד רעדָא לַארָאמ ןופ

 ןרעפעיט ַא טימ עצעופיוא עשירָאגעלַא ןענייז

 ןוולַא ןיוש ןענייז עכלעוו יד (8 ;טלַאהניא

 ךַאנ רַאנ ןעפרַאד ןוא ןהעטשרעפ וצ רעווש

 :ןערעוו טסַאפעגפיוא ןניז ןעכילריטַאנ רעייז

 ךיז טצונעב רעכלעוו לייט רעשיטקעלַאיד }4
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 יד ךילדנע ןוא ;רָאמוה ןוא עיועָאּפ טיכ

 ןערהיפ עכלעוו ןעיירעמראוװש עכילניזרעביא

 ןיו ןיא לענַאברַאבַא .סומזיציטסימ םוצ

 טרָאד זַא גנוניימ רעד זיא "וחישמ תועישי"

 -ארג רעזנוא טימ טינ טמיטש אתדגא יד ואוו

 -נוא ןעזָאלרעביא יז רימ ןעגעמ לכש ןעד

 ןיוש טָאה לענַאברַאבַא רַאפ ךָאנ .טעטכַאעב |

 עועיד ("רצינ 870-000) שירָאק ןב הדוהי

 הידעס ךיוא .;טלעטשעגקעװַא גנוטּפיוהעב

 לע שוריּפ ןיוז ןיא ("רצינ 899-049) ןואג

 קחצי ם"גה ךיוא ;תועדהו תונמאה ,לאונדי

 -ורד ןיא ("רצינ 848-040) ולארשיה ףסוי ןב

 ;םלוע דוסי" ןייז ןופ ז"ו .ּפַאק ןופ לייט ןעמ

 טגָאז "םירתס תליגמ" ןייז ןוא ןואג הרירש

 ןענייז אתדגַא יד ןוא שרדמ רעד זַא ,ךילטייד

 םיסינ ןב בקעי 'ר ;ןעגנוניימ עוויטקעיבוס

 -נעמַאווצ ןעדעי ויב ,ןעפורעגסיוא ךיז טָאה

 .ותדגא אתלמ אה" ,אתדגַא רעד טימ סווטש

 לע ןיכמוס ןיא ןנבר ורמא היל ימדד לכו

 יד עכלעוו ףיוא אתדגא ןַא רעדיוו = הדגא

 -ימש טינ ךיז לָאז ןעמ זַא טגָאזעג ןעבָאה ןנבר

 ::ךילטייד ןיוש טגָאז ןואג יַאה וניבר ;"} ןעצ
 לב אלא והנינ ועמשב יואל הדגא ירבד יכ

 שיי רשפא ןוגכ וכל לע הלעש המ שרוד דחא

 ןיכמוס ןיא ךכיפל ךתיה ירבד אל רמוד
 רָאנ ןָאיצידַארט טינ זיא אתדגא יד = הילע

 סע .ןעגָאז וצ ןעלַאפעגנווא ןוא סע סאוו סָאד

 ,ןייז וצ ךמוס טינ ףיורַאד ךיז םורַאד זיא

 -נַאג ןיא רָאג אתדגא יד טרעיודעב ארזע ןבא

 לעיפ ןעניפעג ם"במר רעד ןוא י"שר ,ןעצ

 רעד ןיא רעבָא ןעגעגַאד ,ןירַאד סעכולצוננוא

 יד טרעוו טלעוו .רעשידיסח

 .אפוג דומלת רעד יוו טריטקעּפפער יוזַא

 קרעוו ןייז ןיא טעטּפיוהעב ןיבור .ש .רד

 לַאירטַאמ םעד ןופ זַא(148002124 טמ6 44:4642/)

 טיובעג הלהק יד ויא אתדגא רעד ןיא

 ןוא ליומ רעשיטסימ רהיא .ןערָאװעג

 טימ ןערָאװעג טשימרעפ םווסא יד ןופ .

 טקנוּפ אתדגא

 טייטש שיט שיט קייט יי עיט שי שיש שי שיש

 -עג טרילומרָאפ םעטסיס ןעגידנעטשטסבלעז ַא

 ײקַארַאכ םעד רע טגנערב זייוועב סלא .ןערָאװ

 העז) .םזיציטסימ ס'ולילגה יסוי 'ר ןופ רעט
 (."רהוז" ,"הלבק"

 88 ןופ ךובלעמַאז ַא ,תישארב תדנֲא

 ןעטשרע םעד ןערהעלקרע וצ ןעגנולדנַאהבא

 8 רעדנַאנַאנעבענ טָאה טינשבָא רעדעי .שמוה

 ןופ םענווא ,תישארב ןופ םענייא ; םיקוסּפ

 -צונ רהעז .םיבותכ ןופ םענייא ןוא םואובנ

 .לעביב יד ןערהעלקרע וצ ךיל

 רעשיזרעפ ַא (הפוסט}) .זרעּפ ,לוָאהגַא
 טריצודָארּפ טרעוו סע ןעכלעוו ןופ רעטיירק
 -ריוו רעסַאװ ןיא טכָאקעג רעטעלב יד ;ןמ

 ןעמָאנ רעשינויטַאל רעד .דנערהיפבָא ןעק

 2010291 ת/הטנוסזטזמ:ויא רַאפרעד

 -יריַא ןעטשרע םעד ןופ ןעמָאנ ,םַאהגָא

 דנַאלריֵא ןיא טצעי ךָאנ זיא .טעבַאפלַא ןעש

 טרעוו ָאד .טפירש-סנָאיצידַארט סלַא טנַאקעב

 עשימיור ענרעדָאמ טימ טפורש יד ןעזיוועג

 :טלָאמעד ןיא ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןעבַאטשכוב
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 -נווא יד .ןעועוועג טנַאקעב טינ טגווצ עגיד

 טלַא יווװ טגייצ טרַא-ביירש רעד ןופ טייהכַאפ

 טימ תובצמ ךיז ןעניפעג טצעי ךָאנ .זיא סע

 .דרָאפטַאו ,ירעק ,קרָאק ןיא טפירש עכלעוא

 ַא ךיוא ךיז ןעניפעג דנַאלטַאקס ןיא וליפא

 "נוא סָאד .טפירש ַאוַא טימ תובצמ רָאָאמ
 -עג ויא סָאו הבצמ ַאזַא זיא דליב עטסשרעט

 ."סינע" ןעבענ ןערָאוװעג ןיײגומ | וצ ,לילג ןיא ,ןוא םזינָאטנַאלּפ-וינ םעד
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 -דנעטשרעפנוא זיא "םַאהגָא" ןעמָאנ רעד

 עשיריַא יד ןופ םהיא ריס ןעבָאה יווַא .ךיל

 טפירש רעד ןיא .הלבקב סָאד ןעבָאה עכלעוו

 -טעב" ןעמָאנ םעד רַאפרעד ןעמ טנופעג אפונ

 יוװצ עטשרע יד ןופ גידנעמַאטש "ןונוסיאול

 סיאול ="ל"* ןוא תיב -"ט" "ב" ןעבַאטשכוב

 טל
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 טנַאסערעטניא ויא טפורש וד .דניוושעג =

 ןעקרעמעב רהיא ןיא ןָאק ןעמ זַא טייוו יוזַא

 "וזומ ענרעדָאמ ערעזנוא ןופ עגַאלדנורג יד

 ןופ ךיז טזעל טפירש יד .ןעטָאנ עשילַאק

 ךָאנ ןעביוהעגנָא סקניל ןופ ,ףיורַא ןעטנוא

 זַא ,טקַאפ םעד ףיוא גידנעציטש ךיז .סטכער

 ,טנַאקעב ןעמעלַא טינ טצעי זיא טפורש יד

 "עג רהיא ןעלעבער עשיריא עלעיפ ןעבָאה

 ערעייז ןיא טפירש-מייהעג ַא סלַא טכיורב

 .דנַאלגנע ןעגעג ןעגירטניא עטצעל

 יַארב יד ןיא עטקעס ַא ,הטנַאֿפ-רַאהגַא
 ןא רַאפ טלַאה עכלעוו ןָאיגילער עשינַאמיה

 ווז .ךילגעמ סָאװ טעלַא ןעסע וצ טינ הריבע

 ןליפַא ,שוולפ-הלבנ ,ץומש יו :סעלַא ןעסע

 ויז .לכַאמ ַא ךיוא ייז ייב זיא סעטיודרעפ

 -רעל ייז ;רערהעל סלַא ןעידניא ןיא ןענעיד

 ןעשיווצ דעישרעטנוא ןייק טיג סע סָאד ןענ

 -עמונעגנָא רעדעי .ערעדנַא יד וצ ךַאז ןויא

 ַא / .גנודליבנויא ַא זיא דעישרעטנוא רענ

 ןעהעג ווו .סניוא זיא הכרב ַא רעדָא ּפַאלק

 םעדכָאנ ,דנַאה ןיא לעדעש-נעשנעמ ַא טימ

 ודכב ,טגָאנעגבָא שיילפ ןייז ןעבַאה ייז יוװ

 וצ סיורַאד ןוא ןעּפעש וצ רעסַאװ טימרעד

 -סערג םוצ םורַא ךיז ןעביירט ייז .ןעקנירמ

 העו סנעגירביא -- .סערַאנעב ןיא לייט ןעמ
 ."ודניה" ,"ריקַאפ 4

 עדנורג  .וור

 עי עי עי עי שי יס*)
 ר 07

 -סנעיד ,גַאטנוז ראפ תובת ושאר '| 'ג 'א

 טלַאפ סע געט עכלעוו ןיא ;גָאטיורפ ןוא גָאט

 .רופכ-םוי טיִנ

 ירעסַא ַא (30168מ0 66 הסטס) אֹוגֲא

 -עמַא-לַארטנעצ םעד ןיא ןַאקלואוו רעדנעו ומׁש

 סופ 18 000 ,ַאלעמָאטַאוג .טַאַאטש ןעשינַאקיר

 "לעטימ ץנַאג ןופ גראב רעטסכעה רעד .ךיוה

 סלַא רעגירדינ רעטעמ 100 ךרעב ,אקירעמַא

 רעד ;7016280 46 10690 רעייּפשרעיופ רעד

 טייז גיטעהט רהעמ טינ טצעו וויא ?ָאונַא"

 טייקגיטהט ןייז ןופ טייצ רעד ןיא ,1

 ַאלעמַאטַאוג טדָאטש יד טעטכינרעפ רע טָאה

 טלעטשעגרעביא טצעי זיא עבלעזיד .לָאמייוװצ

 6081810612 ןעפורעג טרעוו ןוא ןערַאוועג

 ט1סר2

 ועשידוי ,רעדנַאסקעלא רָאדַאונַא

 .בעג ,ךיירקנַארפ ןיא רעיקנַאב ןוא זיקרַאמ

 -ַאּפ ןיא 1847 .טשעג ןוא ַאליוועס ןיא 4

 ךלַאב זירַאּפ ןיא קנַאב ַא

 ןיא טקילג .ןָאעלַאּפַאנ ןופ לַאפ םעד ךָאנ

 וצ עהיילנַא ןַא טכַאמ ,גנומהענרעטנוא ןייז

 -עג סלַא ןעמָאנ ןעסיורג ַא טגורק ,ןעונַאפש

 דנַאנידרעפ ןופ ךרודַאד טרעוו ,ןַאמסטפעש

 .יקרַאמ לעטימ םוצ ןעביוהרע ןעט7 םעד

 רעגעירק רערעפּפַאט א ןעועוועג ךיוא ויא

 -ָאה ןעויוצנַארפ יד סלַא .דלעפטבַאלש ן'פווא

 -עג רע טָאה ןעינַאפש ןיא ןעטוירשעגנווא ןעב

 בעילוצ ןוא טייז עשינַאּפש רעד ןיא טפמעק

 ןיא ןעגיטשעג רע זיא ןעטַאהטנעדלעה ענייז

 -רַאמ ויב זייונעפוטש גנַאר ןעשירעטוליינ

 .לַאש

 רעד ןוא טדָאטש-נעֿפַאה ַא ,םערָאדַאוגַא

 ןעט0 םעד .ַאבוק 'ד ָאגַאיטנַאס ןופ ץניווָארמ

 ײומדַא רענַאקירעמַא רעד טָאה 1898 ןופ ינוי

 ןופ גנוטסעפ יד טרידרַאבמַאב ןָאסממעפ לָאר

 -עג ליֹיטנַא ייברעד ןעבָאה סע .רעינַאּפש יד
 יד ןוא ןעסַאלק עלַא ןופ ןעפיש 10 ןעמינ :
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 יד ןערירטנעצנָאק וצ ןעזעוועג זיא טכיזבַא

 -עיד ףיוא עטפערק-סגנוגידייהטרעפ עשינַאּפש
 'סיוא ךיירגלָאפרע ןענָאק וצ ידכב לעטש רעז

 רעטייוו ליימ 40 ףירגנָא ןעטייווצ ַא ןערהיפ

 ָאד ךיו ןעבָאה רעינַאּפש יד .ָאמַאנַאטנַאג ווב

 -ַאקירעמַא יד ןוא ןערַאנרעּפ טזָאלעג רעהַא

 -לָאפ טרָא ןעטייוצ םעד ףיוא ןעבָאה רענ

 .טגעיזעג גידנעטש

 ןופ גינעק ןעטירד ןופ ןעמָאנ ,יסַאונַא
 "ער טָאה רע .עיטסַאניד עטירד רעד סיוא לבב

 .ה.ד ."רצי ראפ 1981 ךרעב רהָאי 22 טרעיג

 .םירצמ תאצי ןופ טייצ רעד ןופ טנהָאנ

 עטמהירעג .ַאירַאמ ןיפערג (418014) ,הֹונַא

 -נוא טנַאקעב ,ןירעלעטשטפירש עשיזיוצנַארפ

 .בעג .'ןרעטש לעינַאד" םינָאדועסּפ םעד רעט

 ןיא 1870 .טשעג ןוא טרופקנַארפ ןיא 5

 ןוא ץייוש ,ןעילַאטיא ןיא טבעל .זירַאפ

 ףַארג ןַאמ רהיא ןופ ךיז טדיוש .דנַאלשטיוד

 םהיא ןופ טָאה ,ץשיל ץנַארפ טימ טבעל ,הוגַא

 -עוועג זיא ענייא עכלעוו ןופ ,רעטכעט ייווצ

 רהיא ןיא -- .יורפ ס'רענגַאוװ דרַאשטיר ןעז

 ;דנַאס 'ושודָאשוד יז טכילנהע טרַא-ביירש

 -נעדיול ןוא לַארָאמ" רעביא ןעבירשעג טָאה

 רעביא ,ןָאיצולָאװער עשיזיוצנַארפ ,,?טפַאשי

 רהיא .ןעמזירָאּפַא ןוא ןעמיסקַאמ ,דנַאלשטייד

 טניורקעג זיא קילבוּפער יד רעביא עטכישעג

 .זיירּפ ַא טימ ןערָאװעג

 -בוּפער רעניילק ַא (תשמשסצ) ,יעוונַא

 ןיילק ןעבענ ןעליימ 6 ,טַאַאמש רעשינַאקיל

 -נַארפ רעטנוא ,ַאקירפַא-טסעוו ןיא ?ַאפָאפ"

 .1891 ןיא טעדנירגעג ,ןָאיצקעטָארּפ עשיזיוצ |
 -ַאַאטש עניילק עלעיפ ןייא ךיז ןיא טסעילש

 ענעי ןיא רעקלעפ עטריזיליוויצנוא ןופ ןעט |

 -עב יעװגַא ןופ גנורעקלעפעב יד  .דנעגעו

 עגנילטכילפ ןופ סלייטנעטסרהעמ טהעטש

 -ער ךרוד ןעמוקעג ןיהטרָאד ןענייז עכלעיו

 .סטַאמייה ערעייז ןיא ןעגנוגלָאפרעפ-סנָאיגול

 .(ולקער ילע)

 04 סוירג ,רַאלוגַא --- יסַאוגַא

 ךילטנעגייא ,ןָארַאב ,ָאגעיד רַאלונַא

 -ערעהט ַאירַאמ וצ הטַארּפָאה ,הריירפ השמ

 .טשעג ןוא םַאדרעטסמַא ןיא 1700 .בעג .ַאיו

 רעשינַארַאמ ןופ טמַאמש .ןעיו ןיא 0

 רַאּפש סיוא ןענייז ןרעטלע ענייז .טפנוקבא

 -רעטסמַא ןוא ןָאדנָאל ךרוד ןעמוקעג .ןעינ

 -ָארּפ קַאבַאמט ןייז בעילוצ .ןעיוו ךָאנ סַאד

 ןעיוו ךָאנ טכַארבעג טָאה רע ןעכלעוו טקעי

 ןעביוהרע רעטסקעז רעד לרַאק םהיא טָאה

 יד טעדנירגעב טָאה רע .דנַאטשלעדַא םוצ

 טָאה ןוא ןעיוו ןיא הליהק עשיר עטשרע

 ראפ ַאיוערעהט ַאירַאמ ייב טהימעב לעיפ ךיו

 רעד ןוא ,ןעמהעב ןיא ןעדוו ןעמנלואפרעפ וד

 ןערָאוװעג זיא גנוהימעב ןייז ןופ טַאטלווער

 -העב ןיא ןעדוו יד .גלָאפרע טימ טניורקעג

 ןעיגעליווירּפ עלעיפ םהיא ךרוד ןעבָאה ןעמ

 .ןעמוקעב

 עשילגנע עטמהירעב ,םיירג רַאלוגַא

 -שינַאּפש ַא ןופ רעטכָאט

 ,ןַאדנָאל ןיא 1816 .בעג

 ךָאנ טרהָאּפ ,דנעגוי א

 ףיוא טברַאטש ןוא רעדעב רעכַאבבַאװש יד

 16 סלַא .1847 .םגא טרופקנַארּפ ןיא געוו םעד

 ןעביוהעגנָא ןיוש יז טָאה דניק סעגירהעי

 -רעדניק טימ ערעירַאק עשירָארעמיל רהיא

 -עג ךיילג טָאה ןוא ,רוטַארעטיל עדנעהיצרע

 עכלעוו ,טייהנייפ עשיטעָאּפ ַא ןעגייצ ןעטונ

 .ןערהָאי עזעיד ייב ןעניפעג וצ ןעטלעז זיא

 -לָאװ ,טנעקעג טינ רהיא ןעבָאה עכלעוו רעזעל

 ָאד זַא ,ןעביולג טנעקעג טינ לָאמנייק ןעט

 -היא .ןעשנעמ עסיורג וצ דניק גנוי ַא טדער

 .ןעדנעדייל םעד ראפ ןעלהיפעג עכילצרעה ער

 קלָאּפ ןעשידוי םוצ עבעיל עטסגילייה רהיא

 .טרָאו ןעדע' טימ ןרעטיצ טלחיפעג ןעמ טָאה

 ןעזעוועג טינ ןיוש רעבָא זיא לַארַאמ רהיא

 ןוא רעטייוו לעיפ רָאנ ,ןיילַא שידוי רהעמ

 ייב ןעמונעגסיוא רַאפרעד טָאה יז .רעטיירב

 ןענייז עקרעוו ערהיא .טלעוו ערעטיירב רעד

 ,ןירעלעטשטפירש

 ,עילימַאפ עשידוי

 עקנַארק ַא טגנערברעפ
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 ןוא רוטַארעטיל עשיסַאלק רעד ןיא ןיירַא

 -וא ןעגַאלּפיוא טקורדעג טנייה ךָאנ ןערעוו

 ןוא טצעזרעביא ןענייז ןוא ,ןעגַאלפיוא רעב

 זיולב שידוי ןיא ,ןעכַארּפש עדמערפ עלעופ

 ."'ןעיורפ עשידוי" ןוא "אכבה קמע" .רַאַאּפ ַא

 -וקע ןופ גייווצ ַא ,םָארטש-סָאהלונַא

 -לעוו ,ןַאעצָא ןעשידניא ןיא םָארטש-לַארָאטַא

 "מַאזָאמ ןופ גנוצעוטרָאפ ַא ןיילַא זיא רעכ

 עגינויא םורַא ךיז טנופעג סָאוװ ,םַארטש-קיב

 .ןעמסוק רענַאקירּפַא

 ןעש'לבב ןעטייווצ ןופ ןעמָאנ ,יזמונַא

 טָאה רע .עיטסַאניד עטירד רעד סווא גינעק

 (.דז) "יסַאוגַא" רַאפ רהָאי 99 טרעיגער

 ןופ גינעק רעטנעביז ,אמירקַאקמונַא

 -וסַאט" רעטָאפ ןיוו ןופ רעגלָאפנהַארט ,לבב

 -רעביא רע טָאה טדיוט ןייז ךָאנ .?שַאמורוג

 ןופ עטסיל עשיטנעטיוא עטשרע יד ןעזָאלעג

 יד ןוא ,םהיא רָאפעב לבב ןיא עגינעק יד

 -נווא יד סלַא טכַארטעב טצעי טרעוו עטסיל

 םעד ןופ גנַאפנָא םעד רעביא עלעווק עגיצ

 עבַאגנָא ס'ָארעפסַאמ ךָאנ .ךיורגינעק ןעש'לבב

 :וז טעטיול

 'רציפ 1707 זיב 1714 ןופ ,שַאדַאג ,שידנַאג 1

 1084 * 7 ובַארבמונַא .9

 1008 * 88 שַאוָאגַא .3

 1088 " 8 ישוא 4

 ? " 5 שַאטַאמודַא

 םוטַאד ןייק שַאמורוגיסַאט 0

 " 390 עמירקַאקַאמוגַא ;

 ךלמ :ןעזעוועג זיא לעטיט רענעגיוא ןייז

 םולעו ,ןדפ יכלמ ךלמו ,לבב ךלמ ,יסַאק ןופ

 .םלוע תוניפ עברא ןופ ךלס ןוא ,(? םרַא)

 זַא טקרעמעג טרעוו ןעכַאזטַאהט עסיוועג סיוא

 רהעז םהיא רַאפ ןעגעלפ םיכלמ עש'תונכש וד

 ןעגנערב םהיא ןעגעלפ סע .ןעבָאה ארומ

 -נעלג ןוא ,רעּפוק ,ץלָאה-ןרעפיצ ןופ תונתיכ

 ןויז סיוא ךיוא טקרעמ ןעמ .לַאטעמ עדנעצ

 יי יא א א א ר א א ר א א א א א ראט ירא א ר יע ר א יושר ראש רו רק לוט הע רע א סע הע סעוקי

 ןייז רעטנוא זיא לעדנַאה רעד סָאד טפירש

 -עטסיס דנעטיידעב ןעזעוועג ןיוש טפאשרעה

 ןעזעוועג זיא טפַאשרעה ןייז סָאד .טריזיטַאמ

 וצ ןהָא ,לבב ןופ ןעצנערג יד רעביא טייוו

 -לעוו דנעגריא טימ געירק ןעכלעוו ןענַאמרעד

 רושא ןוא תח ינב יד .םינכש ענייז ןופ ןעכ

 ןופ ומַאטס יד .סמ טלהָאצעג םהיא ןעבָאה

 -בָא סלַא טנעידעג טָאה עכלעוו ךדורמ לייא

 "רעפ ןעזעוועג ןיוש טווצ ןייז ןיא זיא סָאנ

 ןענופעגסיוא יו טָאה רע .ןעגנַאגעג ןעריול

 יד .טלעטשעגקעװַא לעּפמעט ןייז ןיא ןוא

 -בַא ןעזעיד ראפ טָאה רע עכלעוו גנוצוּפרעפ

 עש'לבב ןופ רעטסומ ַא טצעי זיא טכַאמעג טָאג

 .טסנוק

 !עמָאנווב ַא .גידריוונערהע = סוטסוגַא

 סָאװ רעטשרי רעד .םירסק עשימיור יד ןופ

 -עג ויא ןוהטעגנָא ךיו ועמָאנ ןעזעיד טָאה

 סָאװ יורפ ַא .סויפַאטקָא רעזייק רעד ןעזעוו

 "ַאמסוגוא"7 :טסויה לעטיט .ַאזַא טגָארט

 ( .ד.ז)

 -עוסיוא ,רעבעיפ-לעסקעוו ,(.טַאל) עוגַא

 תחדק ןוא רעבעופ-סעטלַאק ,רעבעיפ-סעדנעצ

 ,ןעמָאנ ןעזעיד טימ טנעכייצעב עלַא ןעגייז

 -עיפ .דנעקעטשנא טינ ןענייז ייז זַא ןפואב

 רָאָאּפ ַא ךָאנ עלעיפ ןוא ךילצעלּפ ןעניישרע על

 רעלענש :ןענויז םינמיס יד .העוויּפָאק גָאמ

 -לַא ןוא רעדעילג יד ןיא גָאטייוװ ,גָאלש-סלוּפ

 ַא טימ ןָא טביוה סע .טייקגיזָאלכאנ עניימעג

 וד ;ןרעטיצ ַא וצ רעביא טהעג ןוא טלעק

 -רעגניפ יד ,טפמירש טיוה וד ,ןעּפַאלק ןייצ

 -נַאמ ,ץרוק םעהטַא רעד ,יולב ןערעוו לעגענ

 ; העוויּפָאק ןעקרַאטש ןוא טסוח ךיוא לָאמעכ

 .ךיוה רוטארעפמעט סָאד ןוא לעג הנתשה יז
 ךיז ןעגָארט טלעק רעד וצ גנַאגרעביא םייב

 טפָא טרעוו רעּפרעק רעד .סעלַאװכ עסיוה טימ

 םוצ ךיו טרעטנהענ סע ,טיור ןוא ןעלָאװשעג

 -עקורט יד ןוא טגיוטש סייווש רעד ,ןעציווש

 ןופ להיפעג ַא ,טעטכייפעב טרעוו טיוה ענ
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 ,עיצַאוטיס עזעיד ןיא טערט גנורעטכיולרע

 רעד ,רעכייוו ןוא רעמַאזגנַאל טרעוו סלוּפ רעד
 ןוא ּפָא טערט העוויּפָאק רעד ,רעיורפ םהטַא
 -ַאּפ עטבישעג יד טא .ןיוא טםערט ףָאלש ַא

 -עישרעפ ןיא ןעשנעמ ענעדעישרעפ ווב טריס

 טרעיוד עכנַאמ ווב .עלַאװרעטניא-טיוצ ענעד

 ווב ןוא עדנוטש עבלַאה ַא טייצ עטלַאק יד

 -ווה יד ןעגעגַאד .ןעדנוטש 9 רעדָא 4 עכנַאמ

 -נוטש 90 זיב עדנוטש עבלַאה ַא ןופ טייצ עס

 עדייב יד ןעשיווצ לַאװרעטניא רעד .ןעד

 רעֹדָא טגייטש טייהקנַארק יד ביוא טניוצ

 יד טגייטש רעצרוק טרעוו יז ביוא  .טלַאפ

 וצ טייצ ןופ רעגנעל ןעוו ןוא ,טייהקנַארק

 -עג ןעטלעז זויא "עוגַא" .וז טלַאפ ןַאד טווצ

 יז ,רעבא רַאבלייה סלייטנעטסרהעמ ,ךילרהעפ

 ךיז ןופ קורדנייא ןעגידנעטש א טפָא טוָאל

 -עשטרעפ רעכלעוו ,רעּפרעק סנעקנַארק ם'נוא

 -וא םעניילק ןעדעי ןיא רעטעּפש ךיז טעּה

 -רענ טרָאס ַא .רעטעוו ןעקנַארק ןופ גנַאגרעב

 ַא טביילב עכלעוו ,סָאד ויא טייהקנַארק-נעיו

 םעד ןופ ךיז טרהעלקרע עכַאזרוא יד .הקזח

 -מָאק יד טרעדנע טייהקנַארק עזעיד זַא ,טקַאפ

 .רעּפרעק ןעצנַאג םעד טעמכ ןופ ןָאיציזָאּפ

 ,ץלַאז רהעמ ,סייוו-ייא רהעמ טגירק טולב יד

 יד דנערהעוו רעהירפ יוװ סטעפ רהעמ ןוא

 הנתשה יד .ךיז טרעדנימרעפ ערעיוז-רָאפסָאפ

 יד .טולב ןוא סייוו-ויא טפָא טעטלַאהטנע

 סנעטסרהעמ ךיז טנופעג טייהקנַארק "ץוגַא"

 -עג עטכייפ ןופ רעניואוונייא יד ןעשיווצ

 היק ןוא םירזח ,דניה ,דרעפ ךיוא .עדנעג

 -- ."עוגַא" רעד ןופ ןעדייל
 80 ויב 90 ןופ :עדנוקלייה עשיניצעדעמ

 ןופ גנַאפנָא םייב ןעבעגעגנייא ,ןיניבכ סנוירג

 ,טלעק ןוא ץיה ןעשיווצ טייצ-סגנַאגרעביא

 ןיא רעדָא ;טייצ-ציווש יד ןעשיווצניא רעדָא

 לָאמ 4 סנוירג 8 רעדָא 4 ,יװ ןעזָאד עניילק
 ןיניכ טָאטש קינעסרַא ןעצונ עלעיפ .גָאט ַא

 רעקיל .ןופ םרָאפ םעד ןיא סע ןעבעג ןוא

 .ךילגעט לָאמ 4 םומינימ 8 ןופ ןעזָאד ןיא

 -בָא ןַא זומ ,ןעבעגע: טרעוו סָאד רעדייא

 עטלַאק יד ןיא .ןערעוו ןעבעגעג לעטימ רהופ

 ןופ עקנערטעג עסייה ןעבעגעג טרעוו טייצ

 -ערב םוצ רעסַאו עסייה רָאג רעדָא ַאונַאמַא

 .םויּפָא טכיורבעג ךיוא ןעבָאה עכנַאמ .ןעכ

 -עג יד ןופ ןעקנַארק םעד זיא ךַאז עמסעב יד

 | .ןערהיפוצרעביא דנעו

 רעדעב-פמַאד-נעטסַאק :עדניקלייה-רוטַאנ

 -וצ ןעטלַאק ןיא וירפ טביילב ּפָאק רעד ואז

 שזַאסַאמ טיוצ-סגנַאגרעביא ךעד ןיא ,דנַאטש

 יַאמ םייב (.דד) גנוקַאּפנווא ענעקורט טימ

 יורט טימ קרַאטש סיפ יד ןערעוו ןערישזַאס

 -ויר עדעי ןעדיימרעפ וצ .ןעבירעג דנעה ענעק

 טרַא עדעי רעדָא קנַארטעג רעדָא זייּפש עדנעצ

 עדלימ .ןעטלַאה ןעפָא רעטסנעפ וד .ןיצעדעמ

 ןעדעי לעטימ-רהיפבָא סלַא .זויּפש עטכייל

 ץמרַאו-יול ענייר ןופ ריטסילק ַא ןעגרָאמ

 .("ַאירַאלַאמ" העז) .רעסַאיו

 . *ענ ןעכַאמ וצ טַארַאּפַא ןַא ,ֿפַאקסָאיגַא
 | | .רעדליב-לעב

 ;ןעגערפיוא ,ןעביירטנָא ןָאיצַאטינַא

 -ָארּפ ןעכילטנעפע ןַא וצ עסַאמ ַא ןעצוירנָא
 -עב ַא ןוא לויטנַא ןעמהענ וצ ,רעדָא טסעט

 סָאװ רעד  .עיצַארטסנַאמעד ַא רעדָא גנוגעוו

 :טסייה ךילטפירש רעדָא ךילדנימ ,סָאד טוהמ

 ןעלקיטרַא רעדָא סעדייר ענייז ןוא רָאטַאטינַא

 | .שירָאטַאטיגַא- : ןעסייה

 םיוב רעדנעקעמש טוג ַא (4802) ,טליגא

 ןיא לעקנוד ,ץנַאטסבוס ןעסיזימעפ ַא ןופ

 -עדעמ רעד ןופ אּפָארוע ןיא זיא ןוא רעילָאק
 ןוא טכיג ןעגעג האופר סלַא טכיורבעג ןוצ

 | .םזיטַאמוהר

 טינ טָאה סָאװ יורפ ַא ( טָאל) ,םוָאניגַא

 .ןַאגרָא-נעיורפ ַא

 -יפוליפ רעטשרע ,ָאילימע ַאדלַאניגַא

 -פיוא םעד ןופ רערהיפ ןוא טנעדיזערּפ רענ

 -רענַאקירעמַא םעד טכַארבעג טָאה סָאוװ דנאטש
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 גנואיירפעב יד ךילדנע ןוא ,געירק ןעשינַאּפש

 .ךָאי ןעשינַאּפש םעד סיוא רעניּפיליפ ֹוד ןופ

 ןעניּפיליפ ,ָאיעיוװ-עטיווַאק ןיא 1870 .בעו
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 ןיא טרידוטש טָאה ,ןרעטלע עכילגעמרעפ ןופ

 ןעזיוועג טייצ-רידוטש ןייז ןיא ךיז ,ַאלינַאמ

 ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,דניק-רעדנואוו ַא ןייז וצ

 ַא ןופ טכיורָאפ יד טָאה רע :טגָאזעג טָאה

 ַא ןוא רעזַאקווַאק ַא ןופ עיציבמַא וד ,יילַאמ

 "עד זיא דנַאל סָאד .רעזעניכ ַא ןופ ןורכו

 יד ןופ קורד םעד רעטנוא ןעועוועג טלָאמ

 טנרעלעג ןעבָאה עכלעוו ,םיחלג רענַאקינעמַאד

 -רעפ ןוא טרינַאיּפשעג ןוא רעדניק ֹוד טימ

 ןייז ייז ןעבָאה 1879 ןיא .עסיורג יד טגלָאפ

 טָאה רע סָאד דשח ַא ףיוא טריטסערַא רעטַאפ

 ,טייצ רענעי ןופ דנַאטשפווא םעד םעטפיטשעג

 ןעזוָאלעגיורפ רעטעּפש רעבָא םהיא ןעבָאה ייז

 ָאילימע רעגנוי רעד .ןעגידלושנוא ןַא סלַא

 דנייפ ךרודַאד ןָא טייהדניק ןייז ןופ טָאה

 סלַא .סעטָאּפַאק עצרַאװש יד טָא ןעמוקעב

 -מורַא זיא ,ןעברָאטשעג םהיא זיא רעטָאפ ןווז

 םהיא ןעבָאה םיחלג יד זַא גנַאלק ַא ןעגנַאגעג

 עי עי עא עי עי עא געי עוו עו
 ;/' לאו "לאגא לב. "לסננא ראטו א

 ויא רע זַא טרעהעג ןעבַאה ייז לייוו ,ט'מס'עג

 סָאד ; (ןָאסיימירפ) רערעיומיורפ א ןעזעוועג

 וצ טעדנייפרעפ גיבויא ףיוא ןיוש םהיא טָאה

 ויא טפַאשדנייפ עועיד טימ ןוא םיחלג יד

 -נוא רעגיטפניק רעגנוי רעד  ןעסקַאװעג

 קעווַא רע זיא 1888 ןיא .דלעה רעכילברעטשי

 "ופעג ךיז ןעבָאה סע ואוו ,גנָאק-גנָאה ןיא

 טרָאד ,רעניּפיליפ ןופ סעינָאלַאק עגינויא ןענ

 "נָא ךיז רע טָאה רעטעּפש .טרידוטש רע טָאה

 ךָאנ ,יומרַא רעשיועניכ רעד ןיא ןעסַאלשעג

 ףיוא טָאה ,יווינ עשיזעניכ יד ןיא רעטעּפשי

 ךיז ,המחלמ יסיסכת טנרעלעג עזייוו רעזעיד

 ןופ עקרעווסגעירק יד טימ ןעועלעב טוג

 ,טנַארג ןוא עקטלָאמ ,ןָאטגנילעוו ,עטראּפָאנַאב

 -ווצנַארפ ,ןייטַאל לעסיבַא טנרעלעגסיוא ךיז

 -ַאט ,שינַאּפש ,שיועניכ ,שטיוד ,שילגנע ,שיז

 ווא רע סלַא .שיטָארָאנו ןוא שיַאזופ ,שילַאג

 ףרוד רע טָאה סניּפיליפ יד ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ַא ןעמוקעב ןעטיאוזועי יד ןופ סולפנייא םעד

 יז טימ רַאפרעד טָאה ןוא עלעטש עשירעטילימ

 -ךנוירפנוא טימ ןוא טייהמיוטניא ןיא טבעלעג

 -ַאד ןוא רענַאקסינַארפ יד וצ גנוהיצעב עכיל

 -ַאּפש וד טָאה 1800 ןיא .םיחלג רענַאקינעמ

 ןעסַאלשעב סניּפוליפ יוד ןיא גנורעיגער עשינ

 סָאװ יוד רַאפ ַאננישטנַאּפ ןימ ַא ןעגנוווצ וצ

 ץוחַא ,סעסקַאט ערעייז ןעלהָאצ טינ ןענעק
 טנעקעג טינ טָאה סָאװ רעדעי ךיוא טָאה םעד

 ןעטייברַא טזומעג עכריק רעד רַאפ ןעלהָאצ

 .עכריק רעד רַאפ ךיוא ַארטסקע געט עגינווא

 רעצרעה יד ןיא ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה רעיופ ַא

 רעד ןיא רענעמ עדנעבעיל-טייהיירפ יד ןופ

 ַא םימ סיורַא זיא ,ַאזיר עזָאר יד .ןעניפיליפ

 רעד ןופ דלַאב רעבָא זיא רע .טסעטָארּפ ןעסיורג

 ןיא ,ןוא ןערָאוװעג ןעפסַאשעג טדיוט גנורעי גער

 וצ סיורַא ָאדלַאניגַא זיא טנעמָאמ ןעזעיד

 ,ןָאיצולָאװער רעד ןופ גנוטייל יוד ןעמהענ

 סעינַאּפש ןערָאװעג רע ויא טלַאמעד טייז ןוא

 ןעגעג טפמעקעג טָאה רע .ולַאה ןיא ןייב

 םהיא טימ ןעגנואווצעג רהוא ןוא ןעיונַאּפש
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 יז ןעכלעוו ןיא ,ןעסעילש וצ ךַאמבָא ןייא

 יד ןיא ןעמרָאפער ןעבעג וצ ךיז טעטכילפרעפ

 טקרעמעג רעבָא טָאה ָאדלַאניגַא .ןעניּפיליפ

 םעד טימ טסנערע טינ טניימ ןעינַאּפש זַא

 -עג טלָאװעג רָאנ טָאה יז סָאד ןוא ךַאמבָא

 -חיפ ,ןענכערוצבָא םהיא טימ ךיז טייצ ןעניוו

 םהיא רַאפ טעּפש וצ ןיוש זיא סע זַא גידנעל

 רע זיא ,ןעמהענ וצ ףֹמַאק םוצ יינ ס'פיוא ךיז

 טָאה רע סיוא ואוו ןופ גנָאק-גנַאה ךָאנ קעווַא

 "ּפיד ןוא עסערּפ יד טימ ןעטייברַא ןעמונעג

 -ופ יד רַאפ עיטַאּפמיפ ןעניוועג וצ עיטַאמָאל

 -עג ךיוא רע טָאה לייווטסנייא ןוא ,ןעניּפיל

 "גומש ךרוד סניּפיליפ יד ןיא רהעוועג טקוש

 טריגירטניא ןוא טייברַאעג טָאה רע .רעל

 ןעשיווצ געירק םעד טכַארבעג טָאה רע זיב

 ואוד לַארימדַא סלַא .ַאקירעמַא ןוא ןעינַאּפש

 -רע ָאדלַאנוגַא זויא ,טכַאמעג קַאטַא ןייז טָאה

 -עיד .עטיוװַאק ןיא יאוד לַארימדַא רַאפ ןעניש

 וצ טייהנעגעלעג יד ןעבעגעג םהיא טָאה רעז

 ַאּפש יד ןעגעג ןעניּפיליפ יד ןעריוינַאגרָא

 -ווצ ַא טימ יו טָאה ןוא ןיירַא זיא רע .רעינ

 -פיוא ןעגיסעמנַאלּפ ַא טריזינַאגרָא טפַארק-רעב

 ןעצניװָארּפ 20 ןיא ןעינַאּפש ןעגעג דנַאטש

 -סעפ עשינַאּפש יד טָאה רע לָאמנייא טימ

 ,ערעדנַא סָאד ךָאד סנויא טמרוטשעג ןעגנוט
 -נַאפעג ןעטַאדלָאס עשינַאּפש 18,000 ןעמונעג

 סטייטס דעטיינוי רעד ןופ ןעּפורט יד .ןעג

 -רעה עשינַאּפש יד ןוא ןעמוקעגרעטנוא ןענייז

 .טרָאד ןופ ןעטערטבָא טזומעג טָאה טפַאש

 לָאז גינעווניא זַא ןעכַאמ וצ רעכיז ידכב -

  דעטיינוי יד טָאה גנונדרָא ןיא ןעביילב סעלַא

 יד רעביא טעטינַארעזוס יד טרעדָאּפעג סטיוטס
 -ענָאיצולָאװער יד ןוא ,קלָאפ סָאד .ןעניּפיליפ

 -עגסיוא טַאהעג טינכָאנ ןעבָאה עכלעוו ןער
 -וק ןעמונעג ףיורעד ןעבָאה ןעפַאװ יד ןוהמ |

 -עיגער עשינַאּפש יד סָאװ דחּפ םעד טימ ןעק
 -רעפ טינ .ןעפרָאװעג ויז ףיוא טָאה גנור
 דעטיינוי יד ןופ ןעטכיזבַא יד גידנעהעטש
 ןעגעג ןעפמעק ןעמונעג ייז ןעבָאה סטווטמ

 92 ַאלימע ,עדלַאניגַא

 "ווא ןעבלעזמעד טימ סטייטס דעטיינוי רעד

 לָאמ סעזעיד  .רעינַאּפש יד ןעגעג יוװ רעפ

 -עמַא יד .ןיילַא ןעועוועג ןיוש ייז ןענייז

 ןעבעג ןעמונעג ןעבָאה ןעטַאדלָאס רענַאקיר
 -סיורַא טָאה ָאדלַאניגַא זויב ּפעלק ךָאנ ּפעלק

 -ַאלקַארּפ עדנעגלָאפ קלָאּפ ןייז וצ ןעזָאלעג
 -- :עיצַאנ

 / "'ףימס 60ט8?/} ת28 46618166 ט7ג18124-

 2017 1מ {תטסע 01 6266. 80 00 1? 6

 88 2668 סמסטסשמ 21000, 68009808 1686

 2460 620308 4068012010מ. '1018 רט18מ 6211-

 גםס9 20 190166 םצ 486 זמסמ 80111 ומ גזמפ

 1{ {מסצ 216 22ת1זמ2160 סצ 2 4681/6 0

 8076 סט+ 0016 ט60010, ט11סמ 28 {תטפ

 6162117 102011684964/ 108 וט11. 80 40 1 16-

 80669 018 011, תסיש 1826 19 18 אמסשמ 0

 זמ0. 48446/ גמה?טװס 4611061/21?ו0ת, }1 ע6-

 80109617 םמז06121ת 10 486 ר001140 182 1

 680004 161086 490 2660 4380 ע70166 01 2

 ק60016 10מ81מ9 10 ט6866, תסז 426 }12זמ-

 62124110מ8 04 48008224408 04 8

 ץסתזמומע 40 806 ?תסנוו 4681 0068 6210צ-

 ומס {תס 110סנ6ץ 2מ0 486 ץע01018640 200-

 010819/ 04 4100 21021/ 4400611048 22110ת.

 םעצ 26824061602100 2040 2666/מע 06

 . 8סצ סד61שרגעצ+ 04 480 021166 9

 ?תעסטפםסט+ 486 +?תוווקמומס 24/601001890,

 28 1 םסוט 00, 224 רטו6מסט+ המת 1080/02-

 {1סמ רטת2680696ז/, 1 2061606 122+ 1 גגג

 8סזטנמש 4866, זמצ 8610766 ססטמוזצ רזהצ

 ןהקמומס88 טצ 1216.

 : גנוצעזרעביא

 ךיז לעפייווצ ַא ןהָא טָאה קלָאפ סָאד ,

 .ןעביילב יוזַא סע לָאז .םולש רַאפ טרהעלקוע

 גונעג ,טולב גונעג ןעועוועג ןיוש זיא סע

 רעזעיד .גנוטסעיוורעפ גונעג ןוא ,ןערערמ

 ,יד ןופ ןערעוו טרירָאנגיא טינעק שנואוו

 טסנעיד םוצ טנעפאוועב ךָאנ ןענייז עכלעוו

 ךיוא סע ןעבָאה ייז יוװ ,קלָאפ רעייז רַאפ

 ןעזעיד ךיא ריטקעּפסער רַאפרעד .ןעזיוועב

 .ןערָאװעג טנאקעב רימ זיא רעכלעוו שנואוו

 ךיא רימַאלקָארּפ ,גנוגיילרעביא עפייר ַא ךָאנ
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 "טנע טינעק ךיא זַא ,טלעוו רעד רַאפ טסנערע

 יד רעדָא ,םולש רַאֿפ ףור סקלָאפ םעד ןעגַאז

 ןהעז וצ טפַאשקנעב רַאפ ןענייוו סָאװ תולוק

 ןעבעל וצ ףמַאק ןופ םייהַא ערעייהט ערעייז

 :עכַארּפשרעפ טרעוו סָאװ םולש ַא ; םולשב

 טימ .ַאקירעמַא ןופ קלָאפ ןעסוורג םעד ןוּכ

 "עזוס רענַאקירעמַא וד ןופ גנונעקרענַא יד

 עכלעוו ןהֵא ,טצעי והט ךיא יוװ ,טעטינַאר

 ןיימ ךיד ןעיד ךיא זַא ךיא ביולג ,סעיצידנָאק

 ןעביילב טייקגילעזקילג לָאז .קלָאפ טבעילעג

 ".ןיוד

 :סטייטס דעטיינוי יד וצ העובשי ןייז

 *} ןסץססץ 16400066 21/) 80

 10 התצ 2מ40 211 80-621166 1867010110מ8

 (60צסעמנמסמ18 ומ 186 תתנותמץעומס 181284648

 206 166004186 2240 2066006 106 8םחטק'סמס

 הט?םסנ1פ+ 01 186 11מ1466 6892008 01 ,81001-

 108 14616ומ. 1 40 80160ז0מ/7 8שסת/ 86

 1 00 םסתהז {עט6 {21/ת 286 2116912066 0

 {ת29 (0961/ת400629; 102 1 1 26 1

4 1281902101 2 28 1078614 6020064 111068 

 12ו6-280160140 611170ת 01 406 8210 1814448

 2860 111 804, 619867 (411669137 סז 1841/664-

 1צ, 4014 60116800מ646266 רט19ת, סע 2176 1ת-

 1611060466 10 תמצ סתסתמצ 0 986 64

 842168; 01 ץטנו1 1 2064, םהנמסטצ, 01 מעס-

 1060 8068 6מסזמצ; 1829 1 1100086 טץעסמ

 זתצ8ס14 0680 טס1טמ8?1} 00118801008 ראנ1ג-

 סט+ 207 1060181 168617211028 01 םטיקס6

 01 6ט72810מ, 80 2610 זמס 4064."

 רעשיליופ ,שזרעימישזַאק יקסנינַא

 .טשעג ןוא ָאשרַאװו ןיא 1181 .בעג ,ףַארג

 וצ ןַארטַאּפ ַא ןעזעוועג זיא .םינָאלס ןיא

 רעמוג ַא ךיוא ןיילַא ,טסנוק ןוא רעלטסניק

 ןוא דנַאלסור ןעגעג טפמעקעג טָאה .רענכווצ

 -עּפש טמוק .ןעפוולטנע טזומעג רַאפרעד טָאה

 טעד ןעטסָאק ענעגווא ףיוא טכַאמ ,קירוצ רעט

 םעד טעדניברעפ רעכלעוו ,לַאנַאק-יקסניגַא

 -נופרע טָאה רע .ןעמעינ םעד טיס רעּפעינד

 טאהעג ךיוא טָאה ןוא לַאזנעפרַאה םעד ןעד

 .טנַאקיזומ םענהעש ַא רַאפ ןעמָאנ ַא

 504 סוגַא -- שזרעימישזַאק ,יקסניגַא

 -ורָאּפ ןופ עפענ ַא ,סַאּפָאלק יקסנינָא

 ןיא 1881 .טשעג ןוא 1708 ןיא .בעג .ןעו

 ןעמַאווצ עלָאר עסיורג -ַא טלעיּפש .ץנערָאלפ

 רעד ןיא יקסירָאטרַאשט םַאדַא ןינירּפ טיט

 -ַאנ ןופ עדנע וצ ןעליוּפ ןופ טרובעגרעדייו

 -ָאה עדייב .דנַאלסור ןופ ןעטערטבָא סנָאילָאּפ

 -נַאסקעלַא ןופ גנורעכיזרעפ יד טביולגעג ןעב

 -קירוצ ןעליוּפ טעוו רע זַא ןעטשרע םעד רעד

 טָאה יקסניגָא .טייקגיגנעהבַאנוא רעייז ןעבעג

 לָאו רע יקסװָאטַאינָאפ ףיוא טקריוועג ךיוא

 "עג ןעזיוצנַארפ יד טימ ןעפמעק ןערעהפיוא

 םעד טָא ןופ ךמס םעד ףיוא דנַאלסור ןעג

 טייוװ-יוזַא ןיוש סע טָאה רע .ןעכערּפשרעפ

 ןעבילבעג זיא יקסוװָאטַאינָאפ סָאד טכַארבענ

 רע סָאו העובש רעד ןעשיווצ טלעפייווצרעפ

 עבעיל יד ןוא ןָאילָאּפַאנ וצ ןעבעגעג טָאה

 ןהעגעב טלָאװעג טָאה רע ןוא ןעליוּפ וצ

 (1/049866 1001022180, טה/ דרָאמטסבלעז

 ןערָאװעג רע זיא 1810 ןיא 12 86802014)

 רעטלע רעד ףיוא ןוא ,רָאטַאנעפ רעשיסור

 ץעשיליוּפ ןערינַאּפמָאק ןעמונעג ךיז רע טָאה

 .ןעילַאטיא ןיא קיזומ

 עשינַאטרַאּפש עגינווא ןופ ןעמָאנ ,סינא

 רעד ."רצי ראפ 241 ויב 427 ןופ עגינעק

 ןעועוועג זיא ייז ןופ רעטסעטנַאסערעטניא
 רע .ןעטירד םעד סַאדימַאדוע ןופ ןהוז רעד

 -עג ןיוש טָאה ַאטרַאּפש ווו טבעלעג טָאה

 ("רצי ראפ 948) גנַאגרעטנוא םייב ןעטלַאה

 -רעטנוא ןופ דנַאל ןייז ןעװװעטַאר וצ ידכב

 ץעפליה רעד טימ ,ןעמונעג ךיו רע טָאה גנַאג

 -יל יד ןערהיפנייא (.ד.ז) סָאיַאליזעגַא ןופ

 סָאד ןעלייטרעפ וצ ןוא עצעזועג .עשיגרוק

 .םעד טָאה רע .רענריב יד ןעשיווצ דנַאל

 רענעמ עטסגיטכיוו יד רַאפ טגיילעגרַאפ ןַאלּפ

 ןָאיצּפָאדַא יד טרעדָאפעג ןוא דנַאל ןייז ןופ

 "עג ןעגעגַאד ןעבָאה עכלעוו יד .ןַאלּפ ןופ

 מקישעגסיורַא דנַאל ןופ רע טָאה ןעטירטש

 -ַאלעזַאגַא וצ ןעבעגעגרעביא סעלַא טָאה רע
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 טָאה סָאיַאלעזַאגַא רעבָא ,ןערהיפוצסיוא סָאו

 סָאד .ןרעגעצרעפ וצ גנורהיפסיוא יד טכוזעג

 "ער יד ףיוא טרַאוװעג טסנָאזמוא טָאה קלָאפ

 רעגידלוש רעד רעוו גידנעפיוו טינ ,ןעמרָאפ

 יד ןעלהיפ ןעמונעג קלָאפ סָאד טָאה ,זיא

 .גינעק ןיעדנַא ןייא ראפ טייקגידנעווטיונ

 ןיא סָאידנַאעל .טריסַאּפ ךיוא טָאה סָאד

 דָאװעג זיא סיגַא ןוא ןערָאוװעג טריטַאלקַארּפ

 ןייז ןוא רעטומ ןייז טימ טעטכירעגניה ןער

 עידעגַארט עזעיד ."רצי ראפ 241 ןיא עבָאב

 ײַָאיב ס'ךרַאטולפ ןיא רעכילטייד ךיז טניפעג

 .ןעיפַארג

 ןיא עיטסַאניד-רעשרעה ַא ,ןעטיבלַאנַא
 "נוהרהאי ןעט0 ןופ גנַאפנָא טםיוז ָאקָארָאמ

 םעדנירגעב .909 ץרעמ ןעט90 םעד זיב טרעד
 ןופ רעטלַאה-טטַאַאטש ,בַאלגַא םיהַארביא ןופ

 "רעפ ךיז טָאה עיטסַאניד ןייז .ןעדיססַאבַא יד

 .עיטסַאניד עשידימיטַאפ רעד טימ ןעצלָאמש

 ןעוו דנַאטשוצ ַא : .צעדעמ ,אילובָאלנַא

 ךיז ןרעניילקרעפ ךאלרעּפרעק-טולב עטיור יד

 -ַאװו ןופ סקואוו-וצ רעלַאמרָאנ רעד דנערהעיו

 טיוה יד .ךיז טרעסערגרעפ טייקטכוופ-רעס

 טמהענ ץרעה סָאד ,לעג ןוא סָאלב ןַאד טרעוו

 וצ ךַאווש טרעוו ןעגָאמ רעד ,ןעּפאלק גוטפעה
 עילובָאלגַא עצנַאג יד טמוק לָאמַא .ןעיידרעפ

 .גנואיידרעפ עטכעלש ןוכ

 -ויא ןופ ןעמָאנ רעשיגָאלָאזופ ,עיסָאלנַא

 ביוא סנויא ץלַא .גנוצ ןייק טָאה סָאװ םענ

 רעדָא גנוצ ןהָא ןערָאװעג ןעריובעג זיא רע !

 -ָאסָאלגַא .ןעטינשעגסיוא םהיא יז טָאה ןעמ

  .גנוצ ַא ןהָא ליומ ַא -ַאימ

 וצ טייקכולגעמנוא יד ,איציטולנַא
 .ןעגנולש

 עשיריס ַא ,"לעב-לגע" רעדָא םולָאבילנַא

 -ימע .ןנוז יד גידנעריטנעזערּפער ,טיוהטָאג

 ּפָארטעלגָא --- ןעטיבלאגַא

 .ןנוז
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 ' יע עי עי עי עי יה עי

 "בהזה-לגע" םעד טימ רַאבנייארעפ שיגָאלָאמ

 יד ןופ רילָאק יד טריטנעוערּפער דלָאג לייוו

 יו :

 -רוריכ (4910110890מ).ןָאיצַאניטילנַא

 םורַא טיוה יד ןעסעילשנעמַאווצ סָאד :עיג
 | .לעטימ-בעלק ךרוד דנואוו ַא

 -לעהעב-רעסַאװ םעד ןופ ןעמָאנ ,סילגַא
 ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו (רָאוװרעזער) רעט

 .טלהעצעג ףיורַא ןעטנוא ןופ לעמיה ןעטסקעז

 ."ןוכמ" העז (ב"ו הגיגח)

 -גנע ,דרֿאודע סמיישזד ּפָארטעלגָא

 ןוא טנעמַאלרַאּפ-װָא-רעבמעמ ,לַארענעג רעשיל
 .ַאקירעמַא-דרָאנ ,"ַאישודרָאשוד" ןופ רעדנירג

 ןיא 1788 .טשעג ןוא 1608 ןָאדנָאל ןיא .בעג
 ץנורּפ ןעפלָאהעג רע טָאה 1716 ןיא .ןָאדנָאל

 .ייקריט רעד ףיוא ףירגנָא ןייז ןיא ןעשווי

 -עגַאלעב רעד ןיא לייטנא ןעגיטכיט ַא טמהענ

 רע טרעוו 1799 ןיא ןוא דַארגלעב ןופ גנור
 ןאוו טנעמַאלרַאּפ ןעשילגנע ןיא דעילגטימ ַא
 ירהָאו 89 ןעסעזעג זיא רע

  טגיוצעג ךיז טָאה המשנ עלעדייא ןייו
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 טי 6, יי א יי א א אי א,
 ישי שיהיה שי עי עי עו שי יה עי עי עי עי יה יט שיט עי עי עא עי עה יה עא עי עה עי עה עו עו עי עה עי עו עא א לאה עא עא עק נה אי עי טי נא יה עו זיפ עה עוו עו עמ עה עי

 0, ר רו א א סא סא נו

 טומרַא יד .ןעבעל ןייז ןופ טירש ןעדעי ףיוא

 ןעועוועג טלָאמעד ויא קלָאפ ןעשילגנע ןופ

 ןענייז עסינגנעפעג עלַא וַא ךילקערש יוזַא

 ןעזעוועג

 ערעייז ןעלהָאצ טנַאקעג טינ ןעבָאה סָאװ

 "נהעורעּפ טריבורּפ רעהירפ טָאה רע .תובוח

 ןהעזעגנויא דלַאב טָאה רעבָא ,ןעפלעה וצ ךיל

 טינ וַא ,ןערעוו ןוטעג זומ סעסיורג סעּפע
 רע .לעפיוט םוצ קלָאפ עשילגנע סָאד טהעו

 שזדרָאשוד גינעק וצ לעיּפַא ןַא טכַאמעג טָאה

 / ַא ןעדנירג וצ רעטרַאשט ַא ךָאנ ןעטייווצ םעד

 -לעוו ,עדנעלע יד ראפ אקירעמַא ןיא עינָאלָאק

 ןעריולרעפ םייה רעד ןיא ןיוש ןעבָאה עכ

 .ןעבעל וצ רעטייו הטומ רעייז ןוא ,סעלַא

 טגנַאלרעפ ךיוא רע טָאה רעטרַאשט םעד ןיא

 עשטייד יד רַאפ טלקמ-ריע ןַא ףיוא טכער סָאד

 עג טגלָאפרעפ ןענייז עכלעוו ,ןעטנַאטסעטָארּפ

 רעטרַאשט רעד .ןעקילָאטַאק יד ןופ ןערָאװ

 סע ,1799 ןיא ןערָאװעג ןעבעגעג םהוא זיא

 ןוא סעיטסָארט 99 ןערָאװעג טעטניָאּפַא ןענויז

 טימ ןערָאװעג טעדנורגעג ןיא עינַאלָאק יד

 ןעגיביוארעפ וצ ,"ַאישודרַאשוד" ןעמָאנ םעד

 .שזדרָאשוד גינעק ןופ ןעמַאנ םעד

 -ורג עטשרע יד טימ זוא ןיילַא ּפָארטעלגָא

 ןיא טָאה ןוא ןערהָאפעג ןעטנַארגימיא טפ

 ָאד ."ַאנַאװַאס" טדָאמטש יד טעדנירגעג 58
 וָארגסָאמ ירעמ טימ טנעידעב ךיז רע טַאה

 ץנערעפנָאק ַא טכַאמעג ,ןירעצעזרעביא סלַא

 "עב ןוא ,רענַאידניא עדנעניואווימורַא יד טיט

 עשילגנע ןַא רַאפ טכער סָאד ויז ןופ ןעמוק

 ויטרַאּפ ַא טריזינַאגרָא טָאה רע .עירָאטירעט

 ךיז טימ ןעמונעגטימ ,גגינדרָא ןעטלַאה וצ

 ענעריובעגנויא יד ןופ רָאָאַּפ ַא דנַאלגנע ךָאנ

 טימ אישודרָאשוד ךָאנ ןעמוקעגקירוצ זוא ןוא

 עסיורג עגינייא ,ןעטנַארגימיא עפורג ַא ךָאנ

 .ןעטַאדלָאס רעדנעלייה 150 טימ ןענָאנַאל

 -ויד ןעמוקנָא ןעביוהעגנָא ךיוא ןעבָאה דלַאב

 -עג ךיז טָאה ּפָארטעלגָא .עגנולמכילפ עשימ

 -וומרעפ עקרַאטש ַא וצ ןעטיירעברַאפ ןעמונ

 .,עכילקילגנוא טימ טקַאפעגרעביא

 ײיוו זַא טַאהעג ארומ טָאה רע ,לייוו גנוגיד

 טעוו ןעסקַאװ ןעמהענ טעוו עינגַאלַאק יד דלַאב

 טָאה רע .ןענעּפעשט וצרעד רעוו ןיוש ךיז

 ,ןעגנוטסעפ עגינויא וצ ןעטנעמַאדנופ טגיולעג

 טרָאפ ןעפורעג רע טָאה יוו ןופ סנויא

 טדָאטש עטייווצ ַא דלַאב טעדנירג .שזדרָאשזר

 -וַא רהֹיוא טפור ןוא טרָאד ןופ טייו טינ

 | | .ַאטסוג

 יד ןעפרַאש ןעמונעג ךיז טָאה ןעינַאּפש

 טינ טָאה יז .עיגָאלַאק זעעיד ףיוא רענהייצ

 ןעלָאז רעניואוונייא יד זַא ןעדייל טלָאװעג

 -עגפיוא ןעבָאה ייז .ןעגנוטסעפ ןעבָאה טרַאד

 ןעלָאז עשיטירב יד זַא פָארטעלגָא טרעדָאפ

 -עלגָא .ַאושודרָאשזד ןעזָאלרעפ טרָאּפָאז

 ןיא ,דנַאלגנע ךָאנ םיֹיהַא זיא סָארט

 -ורב סלַא רעטילימ טימ קירוצ ןעמוקעג

 טרַאװעג טינ טָאה ,לַארענעשזד רידַאג

 ןייז ןעלעוו ַאבוק ןופ רעינַאמש יד וזיב

 -ַאטַא יוז טָאה רע ,ףֹמֲאק םוצ טיירעב

 יד .טיוצ ַא רַאפ המחלמ יד טרהופעג ,טריק

 "עב המחלמ עועיד טָאה סָאװ טלעוו עצנַאג

 ּמָארטלעגָא זַא ,ןעוועג הדומ טָאה ,טכַאװ

 -גנע רַאפ טינ ןוא ךיז רַאפ טינ ָאד טפמטק

 ןוא דנַאל ןייז ןופ עדנעלע יד רַאפ רָאנ ,דנַאל

 סלַא .דנַאלשטיוד ןופ עגנילטבולפ יד רַאפ

 ,ןערָאװעג גיטרעפ רעינַאמש וד טימ זיא רע

 זיא ,ץנעטסיוקע רהיא טרעכיזעג עינַאלָאק יד

 שודרָאשוד גינעק .דנַאלגנע ךָאנ םויחַא רע

 יד ןעמהענוצרעביא ןעטָאבעגנָא םהיא טָאה

 ןיא ןעטַאדלָאס עשיטירב יד ןופ ָאדנַאמָאק

 -רעד טגָאוטנע ךיז טָאה רע רעכָא ,ַאקירעמַא

 ןיוש ויא רע וַא ,ץורית םעד רעטנוא ,ןופ

 ןיא ךָאנועד דלַאב רעבָא טָאה רע .טלַא-וצ

 ןעריזיטירק ןעמונעג טנעמַאלרַאּפ ןעשולגנע

 ןיא עטמַאעב עשילגנע יד ןופ ןעטַאהט יד

 -םיס ןייז טגיוצעג רע טָאה ָאד .ַאקירעמַא

 "ווא ןייז ןעגעג רענַאקירעמַא יוד טוימ עיוטַאּפ

 רענייא ןעזעוועג ךיוא זיא רע  .קלָאפ ןעג

 ןהָאשזד ןערילוטַארגנָאק וצ עטשרע וד ןופ



 ןעמוקעב טָאה אקירעמַא תעב (.ד.ז) סמַאדַא

 .("אישודרָאשזד" העז) .ץנעדנעּפעדניא רהיא

 ןופ ערהעל יד ( טַאנַא) ,אינָאלָאטַאמגַא

 -נווא זיא טרָאװ סָאד .רעדעילג ענעכָארבוצ

 "ָאמגַא" טרָאוו םעד טימ ןערָאװעג טרהיפעג

 -ַאכיסּפ טהעטש ןוא (.ד.ז) סעטַאוקָאּפיה ןופ

 ןעש'דומלת םעד טימ גנַאלקניוא ןיא שיגָאל

 ."שפנ-תמגע" רעדָא ?המגַא"

 טנהָאנ ןעילַאטיא ןיא ךייט ַא ,ָאנַאנגַא

 ןעקעב םעד טמהענרעפ רעכלעוו ,ילוזָאפ ןופ

 -לעוו ןוא ,ןַאקלואוו םענעשָאלעגסיוא ןַא ןופ

 זַאג ןעדנעמַארטשסיוא םעד ןופ טכָאק רעכ

 רוטַארעּפמעט סָאד .ןעקעב םעד רעטנוא ןופ

 .טייהנערַאפ דַארג 120 זיא רעסַאו יד ןופ

 סיוא רעדעב ןופ םינמיס ןַארַאפ ןענייז טרָאד

 רעסַאװ יד ןופ ףמַאד רעד .טייצ עשימיור יד

 .רוּפלוס ןוא ףָאטשרעסַאו לעיפ טלַאהטנע

 -ַאבעה עשיכירג עטשרע יד ,עסידָאנגַא

 ,טלהעצרע סענעגיה יוו .ןעהטַא סיוא עמ

 -רעפ דנַאלנעבירג ןיא טווצ רהיא ןיא זיא

 םַאלקש ַא ןוא וורפ ַא רַאפ ןעזעוועג ןעטָאב

 ךיו טָאה עסידָאנגַא .ןיצעדעמ ןערידוטש וצ

 עק וצ ידכב רעדיילק-רענעמ ןיא טעדיילקרעפ

 טָאה יז .ןעגידעירפעב ןעליוו רהיא ןענ

 עצרוק ַא ןיא ךיוא טָאה ,ןיצעדעמ טרידוטש

 רעטנוא ןעברָאװרע ןעמָאנ ןעסיורג ַא טייצ

 .עטצרע יד

 ןעבָאה עטצרע וד סָאד טַאהעג קילג לעיפיווַא

 זַא ,גידנענוימ ןוא ןעמוקעב ארומ רהיא ראפ

 רהיא ייז ןעבָאה ,ןהָאורעּפסנַאמ ַא זיא יז

 ןופ לַארָאמ יד ןעריפמורָאק ראפ טגָאלקעגנָא

 גנודמיולרעפ עזעיד ידכב .ךעלדיימ עגנוי
 ןעגנואווצעג ןַאד יז זיא ןעזייוו וצ קירוצי

 ןיא יז סָאד דוס םעד ןעקעדטנע וצ ןעזעוועג
 -נָא רעדיוו רהיא ןעמ טָאה טלָאמעד .הבקנ ַא

 בעילוצ .ץעזעג סָאד ןעכערב ראפ טגָאלקעו

 -עמ עסיורג ןופ ןעיורפ יד ךיז ןעבָאה רהֹוא
 זיב טייברַאעג ןעבָאה ןוא טגינויארעפ רענ

 סומויציטסָאנגַא --- ַאוגָאלָאטַאטגַא

 יז טָאה סיסקַארּפ רהיא ןיא

 ראפ --- .ןערָאװעג טפַאשעגבָא זיא ץעזעג סָאד

 ןיא ןַאיצַאּפיצנַאמע ןעיורפ רעד עטכישעג יד

 .ןיכרַאירטַאּפ ַא עסידָאנגַא

 -עב עטסניילק יד ןופ ןעמָאנ ,סוטסָאנגַא

 ןעגייצ עכלעוו ,דרע רעד ףיוא ןעשינעפעש

 רעד וצ ןערעהעג ייז .ןעבעל ןופ םינמס םיוק

 גנוטַאג

 ןעגעו עירָאעט ַא ,םומזיציטסָאנגַא

 .טייקכילגעמ יד טנעקייל יז .עטנַאקעבנוא סָאד

 יד .ץנעטסיזקע עבילטעג יוד רַאפ עזייוועב ןופ

 זַא ,דנורג םעד ףיוא טיובעג ויא עירָאעט

 טעונ סעכילריטַאנרעביא ןוא סעטצנערגעבנוא

 טינ ןריהעג ןעכילשנעמ םעד ןיא לָאמנויל

 -ערנעב זיא ןריהעג ןייז לייוו ,ןעגנירדנייא

 ,געוו ןעכילריטַאנ םעד ףיוא טייברַא ,טצענ

 ןיא ןוא עצעזעג עכילריטַאנ ןופ ןעבעירטעג

 -- .ןעדנעטשמוא עכילריטַאנ ןופ טשרעהעב

 ןעסיוו לעיפיוו ןעזייוועב וצ גידנעריבורּפ
 -יוו ןוא גנורהַאפרע ןופ טניוועג שנעמ רעז

 "עב ,וצרעד טגיילרעד ןעקנַאדעג רעד לעיפ

 -שנעמ רעד זַא ,סומזיציטסַאנגַא רעד טעטּפיוה

 -ומש 8 ןופ טסַאפעגנעמַאזוצ זיא טסייג רעכיל

 .מפנונרעפ ןוא דנַאטשרעּפ ,גנודניפּפמע : ןעפ

 יד טעדניפמע --- רע טּפיוהעב --- עטשרע סָאד

 גנונהַא יד סיוא טייברַא עטייווצ סָאד ,גנונהַא

 וצ רהיא טכַאמ ןוא רעטייו עפוטש ַא טימ

 טרעוו םעד טצַאש עטירד וד ;טפַאשנעסיוו ַא

 טריּפורג ,גנונהַא רעד ןופ טייקסיורג ןוא

 ןאד טיג ןוא ןעמַאווצ ןעטייהלעצנייא עלַא

 וד עכלעוו ,טייברַא רעד ןופ טַאטלוזער סָאד

 -עגפיוא ןעבָאה דנַאטשרעפ ןוא גנודניפמע

 םלַא סערעכעה זַא טעטּפיוהעב יז .ןוהט
 ןענויו סָאד .ָאטינ זיא טפנונרעפ יד

 ,סומזיציטסָאנגַא םעד ןופ עצעודנורג יד
 ךיז טגייצ עצעזעגדנורג עזעיד ךָאנ ןוא

 -קע יוד רַאפ עיטנַארַאג ןייק טיג סע ,סָאד

 יד רעביא עעדיא יד טָאג ַא ןופ ץנעטסיו

 עירָאעט יד ךָאנ זיא טָאג ַא ןופ ץנעטסיזקע
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 עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי שיט עי עי עי עיטשיט עי עי עי, עי עי עט יי עי שי עא עי עי עי עא א עא א א א א אט א ר יא יא

 טביולג רעקיטסָאנגַא רעד .ןָאיזוליא ַא זיולב
 זַא ,ר ע כ ' ז ויא רע סָאװ ,סָאד ןיא רָאנ

 ןייז ןופ ףירגעב רעד זיולב .טריטסיוקע סע

 ןעק טפנונרעפ ןוא דנאטשרעפ ,גנודניפמע

 .טריטסיוקע סָאװטע ביוא ןעכַאמ רעכיז םחיא

 -רעפ גנודנופמע ןייז סָאװ סעלַא רעביא ןוא
 טגָאז ,טינ טפיירגעב טפנונרעפ רעדָא דנַאטש

 טנעקייל רע .טינ סייוו'כ .ה.ד ?ָאקסָאנגַא" רע

 "עב ליוו רע רָאנ ,טָאג ןופ ץנעטסיזקע יד טיג

 יד גנַאליוזַא ןוא ,טריטסיזקע טָאג זַא ןעזייוו

 -וול רעבָא ,טינ רע טביולג ןעלהעפ עזייוועב

 עכלעזַא עלַא טסעילש רע .טינ ךיוא טנעק

 -גַא"7 טרָאװ ןעצרוק םעד טימ ןענָאיסוקסיד

 -עג רעקיטסָאנגַא ענרעדָאמ יד וצ ."ָאקסָאנ
 טעברעה ,יעלסקַאה ,ןיוורַאד ,ַארעדיד ןערעה

 ",רעקיטסָאנגַא" -- .עמוה דיווייד ,רעסנעּפס

 ןענייז ,'ןעטסירַאלוקעס" ,"ןעטסיוויטוזָאּפ '

 ינוא םעניילק ץנַאג ַא טימ רעקנעדיירפ עלַא

 ."סומזיאעהטַא" העז .דעישרעט

 -ווצעב ץעועג ןעשימיור ןיא ,ץיצַאנגַא = -

 "רעטָאפ ןופ עיליטַאפ יד טרָאװ סעועיד טנעכ

 -ווו השורי יד ןעלייטרעפ םייב .טייז רעכיל

 עכלעוו ךעלקינויא ןוא רעדניק יד רָאנ ןענ
 -עג טנעכערעפ טייז עכילרעטָאּפ ןופ ןעמַאטש

 רעבָא טרָאד .םישרוו עלַאגעל סלַא ןעזעוו

 עכיולג ןעבעגעג יורפ רעד טָאה ןַאמ רעד ואוו

 ןיוש טָאה םוהטנעגייא םעד רעביא עטכער

 .עיצַאנגנַאק ַא :ןעסייהעג עילימַאפ עזעיד

 ןיא .(עלעפעש ס'טָאג .טַאל) ,יעד-סוננַא

 ןעטענקעג ןעכוק ַא ,עכריק עשיליוטַאק רעד
 ןעגילייה ,סַאזלַאב טימ טשימעג ,סקַאוװ ןופ

 -עג ןעביוא ןופ ,רעטיירק ערעדנַא ןוא ,לווא

 ןוא גידנעטלַאה ,עלעפעש א טימ טלעפמעטס

 סע ןעכלעוו ףיוא ,ןהָאפ ַא לעסיפ ןרעדרַאפ

 -עג טרעוו ןעכוק רעד .םלצ ַא ךיו טניפעג

 וד ךרודַאד טגעירק רע ןוא טסבַאּפ ןופ טשנעב

 ץילב ,רענוד ןעגעג ןעציש וצ טפַארק-רעדנואיו

 גנודניבטנע יד טכייל ןעכַאמ וצ ,םרוטש ןוא

 ןעכוק םעד ןעצ

 -פיש ןעטיהרעפ וצ ,ןירעניוועג ערעווש ַא ןופ

 -בייר ןערעסערגרעפ ,םידש ןעביירטרעפ ,ךורב

 .ןופ ןעגינייר ןוא רעיופ ןעגעג גנורעכיז ,םוט

 ,סיורג זיא ןעכוק רעד .("סַאלבַא" העו) דניז

 טלייטרעפ ,םיקלח ףיוא ןעטינשוצ טרעוו רע

 ןעלייטרעפ עועיד ,ןעלַאנידרַאק יד ןעשיווצ

 -רעפ ןוא םיקלח ףיוא רעדיוו םיקלח ערעייז

 ,עטנדרָאעגרעטנוא ערעייז ןעשיווצ סע ןעליומ

 -עי וצ ךאלקיטש ןעפיוקרעפ ,רעדיוו יד ןוא

 רעד .סע טגנַאלרעפ רעכלעוו ןעגיביולג ןעד

 ןיא רעדעי טינ רעבָא ,טסקיפעג טינ זיא זיירט

 ---ויורּפ םעניילק ַא רַאפ ןעגעירק וצ סע הכוז

 םייב טעװַארּפעג טרעוו עכלעוו עינָאמערעצ יד

 ןעסיורג ַא טגָארט יעד-סונגַא םעד ןעשנעב

 עסַאמ עסיורג רעייהעגנוא רעד ףיוא סולפניוא

 .דנעזעוונא ןענייז עכלעוו ןעטסורק

 טסבַאּפ רעיינ רעדעי :עינַאמערעצ יד

 ןיא "יעד-סונגַא" ןופ עינַאמערעצ יוד ט ייייורּפ

 עלַא ןיא ןעטערטפיוא ןייז ןופ רהָאי ןעטשרע
 טמוק ןעכוק םעד ראפ סקַאװ יד .רהָאו 7

 -ַאּפ ס'טסבַאּפ ןוא רַאטלַא סרעטעּפ .טס ןופ

 םעד ןערילעדָאמ ןענָאקַאיד יד .ןוירַא טסַאל

 טימ ,תוניחת עסיוועג גידלעמרומ סקַאװ

 רעייז ןעטָאבעג טָאה סע יוו ,טכיורָאפ סיורג

 ;טסבַאּפ ןופ טנַאמוידַא רעד רעטסוימטּפיוה

 ןעגָארטעגקעװַא טרעוו סקַאו עטרילעדָאמ יד

 לָאז רע טסבאּפ םוצ דַארַאּפ טימ לעסיש ןיא

 -ורּפשעב וצ רעסַאוו עגילייה יד .ןעשנעב סע

 רעד .טיירגעגנָא ןיוש זיא

 -סַאמַאד-סייוו ןיא טעדיילקעג טנוישרע טסבַאּפ

 דלָאג ןוא ךוט ןופ ץימ ַא טימ דמעה םענעט

 טרעוו רעסַאװ עגילייה יד .ּפָאק ןייז ףיוא

 -יש ענרעבליז-סייוו ַא ןיא טלעטשעגוצ םהיא

 ןעציזעב וצ ןעכוק םעד טשנעב רע ןוא לעס

 .רעדנואוו עטנַאנעגנעביוא יד ןופ טפַארק יד

 .סוזעי וצ טקישעג ןַאד ןערעוו תושקב יירד

 -עיצעּפס ַא ףיוא ןַאד ךיז טצעז טסבַאּפ רעד

 לעטריג ןייז ןיא לעכיט ַא טימ להוטש ןעל

 טגנערב ןעמ סָאו ןעכוק ןעדעי טמהענ ןוא
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 עי עי עי עי עי שיפעייט יע עי םיטעי עייטעיפ עי טיי עי עי עיט שי עטייה עי עי עי עי עמ עא טי עי מעי עא א א א א טי יט יא

 .יליוה ןיא ןיירַא םחיא טפראוו ןוא וצ םהיא
 ןהעטש עכלעוו ןעלַאנידרַאק יד .רעסַאװ ןענ

 סיורַא ןעמהענ ,סייוו ןיא ןוהטעגנָא ךיוא

 סָאװ לעפעל ַא טימ ,רעסַאו ןופ ןעכוק םעד

 ןרעדנַא ןייק ראפ ןערעוו טכיורבעג טינ רָאט

 ,שיט ַא ףיוא ןעכוק יד ןעגייל ייז .קעווצ
 -שיט ןעסייו ַא טימ טקעדעג זיא רעכלעוו

 ןערעוו ייז ואוו ,ךוט

 יורד טרעוו עינָאמערעצ עזעיד ןוא ךוטדנַאה

 -רעפ תבש ןעדנעמוק םעד .טלָאהרעדיװ לָאמ
 לעיפיוו סיורג יוזַא קלָאפ סָאד ךיז טלעמַאז

 -עגסיוא טרעוו ןָאיסעצָארּפ ַא .ןיירַא ןָאק סע

 עיסעצָארּפ יד ,קיזומ ןוא רָאכ טימ טרהיפ

 ןעינק עלַא ,להוטש סטסבַאּפ םוצ וצ טמוק

 ןעינק ערעייז ףיוא ןעלַאנידרַאק יד ,רעדינַא

 יד ןיא ןעצימ ערעייז טימ וצ םהיא וצ ןהעג

 ןיירַא טפרַאוו .טסבַאּפ רעד ; רעלטעב יו דנעה

 טהיא ןעיעד-סונגַא לעיפיוו ץימ סנעדעי ןיא
 דנַאה יד טשוק רעטגידעירפעב רעד .טלעפעג
 ףיוא קירוצ טערט ןוא טסבַאּפ ןופ עינק ןוא

 .ןרעדנַא ןא ראפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ ןעינק ענייז

 טשער יד .היוללה עלייוורעד טגניז רָאכ סָאד

 טלייטרעפ ןערעוו ,ןעביילב סָאװ ןעיעדי-סונגַא

 וצ גָאט ןעדעי ןיא עדנוטש עסיוועג ַא וצ

 -ערג טסבַאּפ רעד .סע ןעגנַאלרעפ סָאוװ עכלעזַא

 "טינ ןעדעי ןעטָאברעפ טָאה רעט18 רעד רָאג

 טימ יעד-סונגַא םעד ןערהירוצנָא ןעכולטסווג

 ןעסָאלשעגנויא ןעטלַאה סע רָאנ ,דנַאה ןייז

 .לעטסעק-וָאלג םענעלָאטסירק ַא ןיא

 8 ,ךיורטש-םַאל-שייק ,םוטסַאק-סונגַא

 ןרעעב עדנור טסקַאו סע עכלעוו ןופ עצנַאלפ

 .רעפעפ רעדָא רענרעקנעצייוו יוװ סיורג יווַא

 טימ טשטייטרעפ "הנינגַא" טרעוו דומלת ןיא

 | .לעפ-םַאל-שיוק

 רענייא .רעוופ ןופ טָאג רעשידנוא ,ינגַא

 זיא רע .טלעוו רעד ןופ רעטיה טכַא יד ןופ
 לויט ןעכילטסעוװ-דיז םעד ןופ רעטיה רעד

 "גור רעד ןיא טביולעג לעיפ טרעו  .טלעוו

 ַא טימ טנעקירטעג

 .טרהערעפ ךיוה רהעז טצעי ךָאנ ןוא ,ַאדעז

 עלַא ייב יו רעגילייה זיא ינגַא ייב העובש 8

 עטסכילקערש סָאד זיא רעייפ לייוו ,ערעדנַא

 -גַאיַאוועד טסויה םהיא וצ ןברק ַא .טנעמעלע

 טרעוו תונותח ייב .רעּפָא סעכילטעג .ה.ד .ַאנ

 ראפ ןברק ַא ןוא ןעבעגעג ינגַא ויב העובש יד

 "וה" ךיוא ויא ןעמַאנ ןיוז .טכַארבעג םהיא

 גינרָאצ זיא רע ."רעסערפ-רעפּמָא" -= "סַאסָאט

 -וס" רעדנעכַאר רעד יוו רעכערברעפ ןעגעג

 יד ךילדנע טעוו רע סָאד טביולג ןעמ ."ַאוװ

 .ןעלעטש ץעבנַאמ ןיא -- .ןעסעפיוא טלעװ
 ַא ןיא ןוא ,ןעבעגעגנָא "יז" סלַא רע טרעוו

 ייוצ ַא סלַא ינגַא טרעוו ןנוז רעד ןַא ענמיה

 .ןעבעגעגנָא (ןעמַאווצ רע ןוא יז) טכעלשעג

 -רע ןוא ןעקלָאװ יד ןופ ןעריובעג זיא רע

 ףיוא ץילבנעמַאלּפ ַא טימ טרָאד ןופ טנייש

 ןעדנואוושרעפ דלַאב רעבָא זיא רע .טלעוו רעד

 -נַאלפ ןוא רעמייב יד ןיא ןעטלַאהעב ךיז ןוא

 רעצלעה ייווצ טבייר שנעמ רעד ןעוו .ןעצ

 .ןעטימ ןוא רע טניישרע רעדנַאנַא ףיוא

 ןיא עטקעס עכילטסירק ַא ,ןעטעָאנגַא
 טָאה סוזעי זַא טעטּפיוהעב עכלעוו "רצי 0

 ,טייהנעגנַאגרעפ יד ןעקנעדעג טנעקעג רָאנ

 רעכיז ףיוא טינ רע טָאה טפנוקוצ יד רעבָא

 "רע טלַאוװעג ייז ןעבַאה טימרעד .טסואוועג

 טנעקעג טינ ךיז טָאה סוזעי םורַאװ ןערהעלק
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 טָא .ןערעוו וצ טגיציירקעג ןופ ןעטיהסיוא

 לעטסָאּפַא םעד ףיוא טיובעג טרעוו עעדיא יד

 םעד ןעגעוו" :טגָאז רע ואוו 59י ,8 קרַאמ

 ,שנעמ ןייק טסואוועג טָאה טּפשמ ןופ גָאט

 רַאגָאז טינ ךיוא ןוא לעמיה ןיא ךאלמ ןייק

 . .ןיולַא טָאג רָאנ ,ןהוו סטָאג

 ןעוו דנַאטשוצ ַא (.צעדעמ) ,המָאענגַא
 .ה.ד ,זָאלסגנוניזעב ןיוש ויא רעקנַארק רעד
 סָאװ יד ןופ טינ םענויק ןיוש טנעקרעד רע

 .םהיא םורַא ןהעטש

 סעגידנעטשלַאפנוא ,(שיכירג) ,עיזענגַא

 -יוועג ַא טלהעפ סע ןעכלעוו ווב שינעפעשעב

 -נעלהעפ רעד טָא געמ .רעּפרעק ןופ לייט רעס

 עכילרעטימ ןיא ןעבעילבעג ןעבָאה לייט רער

 סיוא-רוטַאנ רעד ןופ ץנַאג רעדָא .ָאירבמע

 ןעפור טפאשנעסיוו יד טגעלפ לָאמא .ןעלהעפ

 -ָאה וצ טימרעד ,ןעמָאנ ןעזועיד טימ הרקע ןַא

 יורפ רעועיד סָאד לעיפ יוזַא טניימעג ןעב

 רעכלעוו ,בייל רהיא ןיא לייט רעד םִא טלהעפ

 .ןעריעבעג ןוא ןעגנַאפמע םוצ גיטוינ זיא

 -ַאטיא ןַא ,אנַאטעַאג ַאיראמ יזענגַא

 -ימ ןיא .בעג ,יורפ עטעדליבעגכיוה עשינעיל

 רהיא ןיא ןיוש .1709 .טשעג ןוא 1718 ןַאל

 ןוימַאל טנעקעג ןיוש יז טָאה רהַאי ןעטנוינ

 טרידוטש .שיכירג ךיוא ןעטפלע ןיא ןוא טוג
 -ַאמעטַאמ ,ןעכַארּפש עשילַאטנעירָא רעטעּפש

 -עג יז זויא 1720 ןיא .עיפָאזָאליפ ןוא קיט

 טעטיזרעווינוא רעד ןיא רָאטעּפָארּפ ןערָאװ

 .ַאנגָאלָאב ןיא

 וצ טייקגיהעפנוא (שיכירג) ,עיזועגא

 -עג ןופ ץינערעפיד םעד ןעדיישרעטנוא ןענעק

 .ןעגנודנופמע-קַאמש

 ןופ גינעק ,רעטייוצ רעד סואליזעגַא

 .טשעג ןוא "רצי ראפ 444 .בעג ,אטרַאּפש

 ןַא טימ רעגידרעקיוה ַא ,רעגידעקניה ַא ,1

 ןהָארט םעד טגלָאפ ,ןעהעוסיוא סעכילוושבַא

 טרעוו ןוא (.ד.ז) סיגַא רעדורבפעיטש ןייז ןופ
 טפמעק .טנעגער ןוא רעגעירק סלַא טמהירעב

 ,רעזרעפ יד ןעגעג ןעיזַא-ניילק ןיִא ךילקילג

 רעביא ַאענָארָאק ייב 894 רהָאי ןיא טגעיז

 -רַאקַא טריבָארע .רעוויגרַא ןוא רענַאבעהט יד

 רעד ךָאנ דנַאל ןעגייא ןייז טעטער ,ןעינאנ

 רעד ךָאנ ,רעטעּפש .ַארטקייל ייב עץגַאלרעדינ

 וצ רע טהיצ (209) ַאטרַאּפש ןופ עגַאלרעדינ

  :ןעטפיגע ןופ גינעק םעד סָאכַאט ןעפלעה

 -געג סָאכַאט טימ ךיז רע טגינויארעפ דלַאב

 .ןעגעיו םהיא טפלעה ןוא סובעַאטקענ רענ

 ןעפַאה ןיא רע טברעטש רהעקירוצ ןייז ייב

 .ןעטפיגע ןוא ענעריס ןעשיווצ

 -וטסניא ַא ןופ ןעמָאנ (80) ,אלעגַא
 -עגנוי יד ואוו ,ַאטערק ןעטלַא ןיא עיצוט

 ןענייז ןרעטלע עשיטַארקָאטסירַא וד ןופ טייל
 -סערהאי ןעט18 רעייז ןיא ןעגנאגעגרעביא
 ןערינַאמ עכילרעגריב יד ןענרעל וצ ,רעמלע

 "עג טרָאד ןענייז ייז .ןעטכילפ-סטַאַאטש ןוא

 רעד .טַאהעג הנותח ןעבָאה ייז זיב ןעבילב

 .טלהָאצעג ראפרעד ןעטסָאק יד טָאה טַאַאטש

 טכַאמעג זיא ַאלעגַא רעד ןופ טורטסיוא םייב

 ןַאמ-נעגנוי םעד ראפ טעקנַאב ַא ןערָאװעג

 .ןעטסָאק סטַאַאטש ףיוא

 שוארוק ןופ ןיטעג עשימיור ,אדָאנעגַא

 ןיטנעװַא גרַאב םעד ףיוא .ירטסודניא ןוא

 ואוו לעּפמעט ַא ןערָאװעג טלעטשעג רחיא זיא

 .ןעטעב ןעמוק ןעגעלפ ייז ןיהַא

 ןופ רדס רענעמונעג-טסעפ רעד ,אדנעגַא

 -נַאהרעּפנוא רעדָא ,ןעגנולדנַאהרעפ עהייר ַא

 רעדָא טפַאשלעועג ַא ראפ ,ןעטקנוּפ עטלעד

 .ןעלדנַאחרעפ וצ גנולמַאזרעפ

 ַא (ןעטקַא וצ - 4000 .טַאל) ,טנעגַא

 רעדָא רעטקעריד ףיוא טקריוו סָאו טפַארק

 -ַאלּפיד .סָאװטע רעביא עוייוו רעטקערידנוא

 ןופ טרעוו רעכלעוו רענויא : טנעגַא רעשיטַאמ

 רעדָא עטנַאקעב ַא טימ טגַארטפיואעב טַאַאטש ַא



 קייט עי עיט שיט עי שיט עי שיט עי שיהיה קייט שי שי לייט שי עי עי עי

 ןָאוּפש א .ןערהיפוצסיוא ןָאיסימ עמייהעו

 ווצילָאּפמייהעג רעד ןופ טסנעיד רעד ןיא

 ".רוטַאקָאװָארּפ טנעגַא" ןעפורעג טרעוו

 לַארָאק-זָאלג טרָאס ַא ,שזנַאלב-טנעגַא

 אענוג ןיא טכַאמעג ןערעוו סע ןעכלעוו ןופ

 ,םרָאפ ןעדנור-כילגנעל ַא ןיא ,עבטמ טרָאפ ַצ |

 ,ענעריובעגנייא יד טימ לעטימ-שיוט סלַא

 .עירָאג ןיא ןוא ַאלָאנַא ןיא ךיוא

 ןַא ראפ ןעמָאנ רעשינייטַאל ,איזענעגַא

 .הרקע

 רַאפ ןעמָאנ רעניײמעגלַא ,(.טַאל) ,רעגַא

 סונַאמָאר-רעגַא :רעגיײטשַא ;דנַאל קיטש ַא
 -=- םוקילבוּפ-רעגַא ,עירָאטירעט עשימיור ==

 ןופ םוטנעגיוא סָאד זיא סָאװ דנַאל סָאד
 טגעלפ ןעמ סָאװ ןופרעד לייט רעד .טַאַאטש

 .ןעסייהעג טָאה קלָאפ ןעשיווצ יירפ ןעלייטרעפ

 -רעפ טגעלפ סָאװ ליוט רעד ,"סוזיוויד-רעגַא"

 60 ןופ רעקיטש טַאודַאוװק ןיא ןערעוו טפיוק

 ".סוירָאטסעװװק-רעגַא" : ַארעגוו

 ןעמָאנ (48ס18?טזמ .טַאל) ,םוטַארעגַא

 טלַא לָאמנייק טרעוו עכלעוו ץנַאלפ ַא ןופ
 יד .רעילָאק רהיא לָאמנייק טרילרעפ ןוא

 ''ףס רעבירעד ךיוא רהיא ןעפור רעדנעלגנע

 סע ".עדנערעיוד גיווע וד" =- דנטס11489:287

 (1 :ןעגנוטַאג רעיפ עכלעזַא ןַארַאפ ןעניוז

 "טנע ,םַאטש ןעגירָאָאה טימ ,"םורַאזינָאק"

 ַארגַא --- שזנאלב-טנעגַא
 שיימ שי שיט .שיה שיט שיט שיער 5 יי שיט יי עי עי שיט עי שי שיט שיש שיט שיש אשי אעיה טיט עמ עי שיט עט יה עי וימ עמ עי עי עי עי .עיו עי עי ;.עי עי .,עיי שי שיש שייפעישיא

 "יא" ר

 -ָאמיטַאל" (2 ;אקירעמַא ןיא 1714 טקעד
 1891 טקעדטנע ,רעטעלב עכולגנעל טימ ",םויל

 טקעדטנע ,"ץנַאקיסקעמ" (4 ןוא לעּפַאענ ןיא

 ןיא ךילרהעי ןעהילב ייז .ָאקיסקעמ ןיא 9

 ןופ ןענייז ןערעילָאק יד .טסוגיוא ןוא ילוי

 -עג :.צעדעמ --- .סווו זיב וילב-ניטכיל

 ןעצרעמש ןעגעג לעטימ סלַא דָאב ןיא טכיורב

 -נוא זיא ךורעג רעד .רעטומ-ריעבעג רעד ןיא

 .םהענעגנַא

 רעד ןיא טרָא ןַא ןופ ןעמָאנ ,אמרענַא
 -ַאה גָאלָאעכרַא רעד טָאה ָאד ."עזַאָא סנָאמַא"

 -םיגע-טלַא ןַא ןופ טשער יד ןעניפעג ןָאטלימ

  טָאה רע ןוא "ןומָא" טָאג ןופ לעפמעט ןעשיט

 -יה ערעדנַא עלעיפ ןופ שטַאלקבָא ןֵא ןעמונעג

 -עג טינ טָאה רע עכלעוו רענייטש ןעפילגָאר

 .ןעגנערבמייהא טנעק

 עטלַא יד עכלעוו ץנַאלפ ַא ,םיצארעגַא

 .ךיז ןעדָאב םייב ןעכיורבעג טגעלפ ןירעמיור

 עקרַאטש ןעכַאמ ,ןערעכיוררעפ סָאד ןעגעלפ

 -רעפ רעד וצ האופר ַא סלַא עגנומהטאנייא

 .רעטומד-ריעבעג עטקנַארק

 -יז ,ןעידניא-טסָא ןיא טדָאטש ַא ,ארגַא

 -וואוונווא 182,420 טימ סיורג ןעליימ ןעב

 -ַאוקלָאק ןופ עוייר ןהַאב ןעליימ 841 .רענ
 .ןיא רַאבקַא לוגָאמ-סָארג ןופ טעדנירגעג .ַאק

 ןופ טדָאטשטּפיוה יד ןעזעוועג זיא ןוא 0

 ךייט םעד ןעבענ טנעיל .רַאבקַא רעדנירג םעד

 ןעכילרעה רהעז ַא ןיא טיובעג זיא .ַאנמושזד

 עכלעוו ןעדייבעג עכנַאמ ךיז ןיא טָאה .לוטס

 .טלעוו רעד ןיא ןעכיילג ןייק טינ ןעבָאה

 זיא (עעשָאמ ןעלרעּפ) "דישזָאמ יטָאמ" רעד
 ןעצנַאגניא ,ןעוזַא ןופ עעשַאמ עטסנהעש וד

 טריצעג ןוא טיובעג רָאטרַאמ ןעסייוו סיוא

 .רָאמרַאמ ןעסייוו םעד ףיוא ןעיירעצינש טימ

 -ַאט ןעפורעג טרעוו (רבק) םועלָאסַאמ רער

 ןַאהישזד ךַאש רעד ןעכלעוו ,לַאהַאמדַאשוד
 עטסעטבעילעג ןייז רַאפ טלעטשעגפיוא טָאה
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 2, 6 ר 6 א א או ר 6 נו ר, 0 ר יז יי עי יי יי יי יי יי יי יי עי יי עי עי א יא יי יי עטיי עייי ריי רעיי

 רעלטסניק ןוא רעטייברַא 90,000 טָאה ,יורפ

 גיטרעפ סע ןעבָאה ויז זיב רהָאי 82 ןעמונעג

 עזעיד קייל דרָאל טָאה 1808 ןיא .טכַאמעג

 -ַאמ יד ןופ ןעמונעגנווא דנַאלגנע ראפ טדָאמש

 -עגפיוא טרָאד דלַאב טָאה דנַאלגנע .סנַאר

 דנור ליומ ַא ןופ רהעמ גנוטסעפ ַא טלעטש

 טצעי ךָאנ טנעיד עזעיד ןוא ןַאמ 20,000 רַאפ

 רעיומ ַא .ןַאטסודניה ןופ לעסילש רעד סלא

 רעטעמ 930 ןוא ךיֹוה סופ 70 טלַאה םורַא

 רעד ןופ ץווטביוה רעד זיא 1801 ןֹוא .קיד

 דָאנ ַארגָא ןופ ןעגנַאגעגרעביא גנורעיגער
 -וא עגיטכיוו וירד טָאה ַארגַא .רַאבַאהַאללַא
 -ַאקַא רעשיניצעדעמ ַא טימ ןעטעטיסרעווינ

 .עימעד
 זיא ַארגַא ןעוו טרעדנוהרחאי ןעט17 ןיא

 ןענויז רַאבקַא ןופ טרָא-ןיואוו רעד ןעזעוועג

 .סַארעז ןענַאװַארַאק 80 זיב ןעזעוועג טרָאד
 -ושזַאטע 0 ויב 8 ןופ רעדעב עכילטנעפע 0

 .ליטס ןעשירעלטסניק טכע ןופ ןעדייבעג עו
 -עוועג זיא רעכלעוו טסַאלַאּפ רעכילרעזייק רעד

 טצעי זיא ןעיזַא ןיא רעטסנהעש רעד ןעז

 עכלעוו ,רעצעלּפקרַאמ 18 יד .טרעטשרעצ ץנַאג

 -רעטנעצ ןעסיורג ַא טעדליבעג לָאמַא ןעבָאה

 "לויט טצעי ןענייז ,לעדנַאה םעד רַאפ טקנוּפ

 / .טסוּפ וייוולייט ןוא טרעיומרעפ וייוו
 -ַארּפ יד ןיוש רימ ןעניפעג 1006 ןיא

 ץניוװָארּפ רעד טימ טגינויארעפ ַארגַא ץניוו

 טצעי טרעוו ןוא ,ץניוװָארּפ ןייא ןיא הדוָא

 יופ דנַאל עטסרַאבכורפ סָאד סלַא טכַארטעב

 ,ָאנידניא ,זיור ,ץויו ראפ ןעידניא ץנַאג

 דנַאל סָאד .וו.ז.א ָאקעבָאט ,רעקוצ ,ןָאטאק

 וד .טרעסַאוװעב ךילטסניק סלויטנעטסרהעמ זיא

 107,104 ןעמַאווצ טלעטש גנוגינויארעפ

 ןופ גנורעקלעפעב ַא טימ ןעליוט טַארדַאוװק

 .רעניואוונייא

 -שיטַאָארק ןופ טדָאטש-טביוה ,םַארגַא

 ירוד ןעדניברעפ .ךיירגינעק ןעשינעווָאלס

 -וופ ,דָארב ,טסעּפַאדוב ,ארָאגַאז טימ ןענהַאב

 יד .ַאקולַאינַאב ןוא ָאבמַאס ,קורבנייטש ,עומ

 -עב יד .םַארגַא ךרוד ךיז ןעציירק ןענהַאב עלא

 ויא געירקיטלעוו ןעטצעלמעד רַאפ גנורעקלעפ

 01,000 ןופ יימרַא ןַא טימ 88,000 ןעזעוועג

 ןוא -ןייוו ןעדנעטיידעב ַא טרהיפ .ןעטַאדלַאס

 -ַאט ןופ ןעקירבַאּפ טָאה ,לעדנַאה-עדיירטעג

 -ונוא ןַא טָאה .דנַאװנייל ןוא רעדעל ,קַאב

 ,טעטלוקַאפ ןעשיניצעדעמ ַא טימ טעטיזרעיו

 -ביב עגינייא ,עימעדַאקַא עשיוװַאלס-דיז ַא

 .סנעטצעל .ןעלהושילַאער ןוא ןעקעהטַאול

 רעד ןיא .בערגַאז ןעפורעג ךיוא יז טרעיו

 -פיוא לעיפ טַאהעג םַארגַא טָאה המחלמ-טלעוו

 ןופ ץרעמ ןעמירד ןיא .ןענעצס עדנעגעו

 עיסימָאק ַא טלעמַאזרעפ טרָאד ךיז טָאה 32
 יוטסנַאק עגיגנעהבַאנוא ןַא ןעריזינַאגרָא וצ

 -עג ייז טָאה ויצילַאּפ עשיכוירטסע .עיצומ

 .ַא ךרודַאד זיא לַאַאז ןופ ןעביירטרעפ טלָאיו
 טולב לעיפ ןוא ןענַאטשטנע קנַאצעג עסיורג

 םידדצ עדייב ןופ ןערָאוװעג ןעסָאגרעפ זיא

 .("ןעטַאָארק" העז)

 עבעיל עכילטפַאשנעדייל ,עינאמארנא

 .טייברַאדלעפ וצ

 רעטרידוטש-ךילטפַאשנעסיוו ,םָאנַארנַא

 .רעיוברעקַא

 יד .סינטנעק יוברעקַא יד ,עימָאנַארנַא

 .ןעדָאברעקַא םעד ןופ טפַאשנעסיוװו

 .ןפ גנוביירשעב ,עיפַארגָאטסַארנַא

 | .רעזערג רעד רוטַאנ רעד
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 -ָארג ןעגעוו ערהעל ,עינָאלָאטסָארנַא
 .ןעז

 ןעביירש וצ טייקגיהעפנוא ,עיֿפַארנַא
 לָאמ סעכנַאמ .טיײהקנַארק-ןריהעג ַא בעילוצ |

 רעד .לַארעטיל לָאמ סעכנַאמ ןוא טולָאסבַא

 ןעלצירק רָאנ רעדעפ ןייז טימ ןָאק רעקנַאוק
 סָאו רעיּפַאּפ ן'פיוא ןעלעטשפיוא טינ רעבָא

 זומ רע זיב גנַאל יוזא טלעצירק רע .ליוו רע

 .טסיומוא טייברַא רע סָאד ןעבעגוצ גיליוונוא

 ןעבַאטשכוב טכווליפ סע טגנילעג עכנַאט

 -ָאו ןהָא ןענייז ייז רעבָא ,ןעביירשוצפיוא

 הי .רַאבזעלנוא ןוא ןעלַאק
  רָאפ טמוק עיפַארגַא עלַאברעוו רעד ייב

 עכילכערּפשסיואנוא עהייר יד ןעשיווצ סָאד

 -סיוא סעכנַאמ ךיוא רָאפ טמוק ןעבַאטשכוב

 -ָאלשעגנייא ןַא טימ וליפא ןוא עכילכערּפש

 ןיא טינ טפיירגעב ןעמ רעבָא ,ןניז םענעס

 טימרעד ליוו רעקנַארק רעד סָאװ לעגער רעד

 ערעייז טפָא רהעז ןעביירש עזעיד  .ןעגָאז

 .ןוהט טינ רָאג סע ןעפרַאד ייז שטָאכ ,ןעמענ

 ןערעילרעפ ויז זיב גנַאל יוזַא ןעביורש ייז

 -רָאפ ןעשיווצ קירב יד ;ןעלַאקָאװ יד ךיוא

 ,ןעכָארבעג ָאד ויא דליבטפירש ןוא גנולעטש

 ןורכז ןיא ןענייז רעדליבטפירש יד רעדָא
 רעדנעדייל "עיפַארגַא" ןופ רעד .טשיוורעפ

 -עג טייברַא ענייפ עלַא וצ דנעה ענייז ןַאק

 .ןעביירש םוצ טינ רעבָא ןעכיורב

 ,ץעזעג-רַארגַא

 ןעלייטרעפ וצ קעווצ םעד טימ ,ץעזעג-רעקַא

 טרעהעג עכלעוו דנַאל יד רעגרֹיב יד ןעשיווצ

 "ץעזעג-רַארגַא" עטשרע סָאד .טַאַאטש םעד

 -סַאק סוירופס ןופ "רצוי ראפ 486 ןיא זיא

 -ָאװעג טלעטשעגפיוא םיור ןעטלַא ןיא סויכ

 -נַאצ יד ןעכוולגסיוא וצ קעווצ םעד טימ ,ןער

 ןעשיווצ ןענַאטשטנע ןענייז עכלעוו ,ןעיירעק

 -נוא יד ךרוד .רעצירטַאּפ ןוא רעיבעלפ יד

 רעד עכלעוו ,דנַאל ם'נופ גנולייטרעפ עכיילג

 עטגעיועב יד ןופ געירק ןיא טָאה טַאַאמש

. )16868 2081146( 

 ןעטלַאהעג טָאה סויססַאק ..טּפַאכרעפ רעקלעפ

 רעד ,טייהרהעמ יד גידנעייז ,רעיבעלפ יד זַא

 לויט רעדנעריצודָארּפ רעד ןוא רעדנעפמעק

 עטריסקענַא סָאד טכער סָאד טָאה ,קלָאפ ןופ

 זַא .ןעבָאה וצ טלייטרעפ ךיז ןעשיווצ דנַאל

 רעדנעריצודָארּפטטינ רעד ,רעצירטַאּפ יד

 ,רעיבעלּפ יד ןוא דנַאל יד ןעבָאה לָאז ,סַאלק

 ןעזומ ךיז לָאז סַאלק רעדנעריצודָארּפ רעד

 לייוו רַאפרעד רעציטרַאּפ יד וצ ןעפַאלקשרעפ

 ויא עכלעוו דנַאל סָאד טּפַאכרעפ ןעבָאה ענעי

 -עלפ יד ןופ טולב ן'טימ ןערָאוװעג ןעברָאוװרע

 ןיוא רָאנ טינ ,ןייז וצ םהיא טנייש רעיב

 וומ סעכלעוו לעביא ןַא ךיוא רָאנ ,טכערנוא

 'רעגריב ןעסיורג ַא טייצ רעד טימ ןעפַאש

 ןעדיימוצסיוא געירק ןעזעיד ידכב .געירק

 ענעברָאװרע עיינ עדעי סָאד רַאפ רע טגָאלש

 "עלפ יד ןעשיווצ ןערעוו טלייטרעפ לָאז דנַאל

 רהעמ ןיוש ןענעק רעיבעלפ יד סָאװ ןוא רעיב

 -ויא-סטַאַאטש ןעביילב לָאז ןעכיורבעג טינ

 ןיא סויססאק ,רע גנַאליוזַא --- .םוהטנעג

 -ברוד ץעזעג סָאד רע טָאה ,לוסנַאק ןעזעוועג

 טייצ-סטמַא ןייז יוװ טרָאּפָאז ,רעבָא ,טרחיפעג

 -עגנָא םהיא רעצירטַאּפ יד ןעבָאה קעװַא זיא

 יָאק-טַאירוק" ןעשיצירטַאּפ םעד רַאפ טגָאלק !

 םעניימעג סלַא םהיא טָאה רעזעיד ןוא "עטימ

 ןעמ .טדיוט םוצ טלייטרוארעפ רעכערברע

 ןיפ םענויא ףיוא טרהיפעגסיורַא םהיא טָאה

 :רעטנורַא םהיא ןוא ןעזלעפ עשיזעפרַאט יד

 .טרעדיילשעג

 ץעעדיא ןייז רעבָא זיא טדיוט ןייז טימ

 ןיא ענובירטיסקלָאפ יד .ןעברָאטשעג טינ ךָאנ

 ראפ ןערָאװעג טציירעג רהעמ לעיפ ךרודַאד

 ייב טירש .ףמַאק ןעזעיד ןופ גנוצעזטרַאפ יד

 רעקימש ןעסירעגבָא ענובירט יד טָאה טירש

 סע ויב ,ןעיגעליווירּפ עשיצירטַאּפ וד ןופ

 יצ (411 ןיא) ןעגנולעג ענובירט רעד זיא

 ערהיא ןערהיפוצכרוד טכַאמלָאפ יד ןעגירק

 -ַאֹפ יד רעהירפ גידנעגערפנָא טינ ,ןעסולשעב

 -עג טָאה יז סָאװ םעלַא םעד ןעגעוו רעצירמ
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 ימימ זיולב ןעזעוועג גיטיונ זיא ןוחט טפרַאד
 .םולשעב ןעדעי רעביא טָאנעט םעד ןעלייטוצ

 סונוציל סויֲַאק טָאה "רציפ 207 ןיא

 -ופעד רהעמ ןיוש סָאד טלעטשעגפיוא ָאלָאטס

 םהיא ךָאנ ויא סעכלעוו ,ץעזעג רַארגַא עטרינ

 : טעטיול ןוא ןעפורעג

 ןעצעזעב וצ טביולרע זיא םעניק (1

 ןופ דרע (רעקַא 17) ַארעגוי 800 סלַא רהעמ

 .םוהטנעגווא-סטַאַאטש

 100 סלַא רחעמ טביולרע זיא םעניק (9

 ןעשַאּפ וצ תומהב ענוולק 800 ןוא עסיורג

 .טַאַאטש םעד ןערעהעג עכלעוו רעצעלפ יד ףיוא

 -יור עלַא רַאפ טליג ץעועג סעזועיד (8

 עכלעוו דנעגריא ןהָא ,ךיילג רעגריב עשימ

 .םויגעליווירּפ

 סָאד סלַא רהעמ טָאה סע רעוו רעדעי (4

 יבִא ערערהעמ סָאד זוט ,םהוא טביולרע ץעזעג

 ןעשיווצ גנולייטרעפ רעד ראפ ןערעוו ןעבעגעג

 .טייל עמרָא יד

 יד רַאפ ןעלהָאצעב לָאז טַאַאטש רעד (8

 ןופ גנוצַאשּפָא רעד ךַאנ דנַאל ענעמונעגקירוצ

 .רעטסוימצַאש ןעכילטַאַאטש םעד

 ןיא הכרב ַא טכַארבעג טָאה ץעזעג סעזעיד

 וצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןערעיוב יד  .דנַאל

 ווו סָאד גנונפַאה רעד טימ ןוא טייברַא רעד

 ץנַאג טייברַא רעייז ןופ טיפָארּפ םעד ןעבַאה

 רהעמ טכַארבעגסיורַא ייז ןעבָאה ךיז רַאפ

 -רעפ טנעקעג טָאה םיור סלַא לעטימסנעבעל

 בשימ ךיז ןעבָאה רעצירטַאּפ יד .ןעכיורב

 רעייז רעיבעלּפ יד ןופ ןעבַאה ןוא ןעזעוועג

 רעיבעלּפ יד .טפיוקעגבָא דנַאל עטעטייברַאעב

 "עג טינ ןעפַאלקש-ןיול עניוק רעטעּפש ןעבָאה

 הכרב יד ויא ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןייז טלָאװ

 עגיטפעה עיינ ןוא ןעדנואוושרעפ םיור ןופ

 ,ןענַאטשטנע רעדיוו ןענייז ןעטייקגיטוורטש

 ירעביט ,סָאד וצרעד טרהיפעג ןעבָאה עכלעוו

 -ַאק רעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ סוכקַארג סווי

 רַארגַא עשיניציל סָאד יינ ס'פיוא ןעבַאה ,סיי

 ףַארגַארַאּפ םעיינ ַא טימ ,טרהופעגניוא ץעזעג

 -נוא זיא דנַאל סָאד :סָאד טעטיול רעכלעוו

 ןעבָאה עכלעוו ענינעי יד ךיוא .רַאבּפיוקרעּכ

 -בוא סָאד ןעזומ דנַאל רענוי 800 סלַא רחעמ

 -ימע ביוא .ןעבעגקירוצ טַאַאטש םעד עגיו

 ,טלעטשעגפיוא זיוה ַא םעד ףיוא טָאה רעצ

 -עב ןופרעד הטרעוו םעד טַאַאטש רעד ףרַאד

 ענעמונעגקירוצ יד לָאז טַאַאטש רעד .ןעלהָאצ

 יד .ןעלייטרעפ רעגריב עמרַא יד ןעשיווצ דרע

 -ויז ןוא ןעברָאטשעג ןענייז סוכקַארג רעדירב

 .טרהיפעגכרוד טינ ןעבילבעג ויא ןַאלּפ רע

 -לעוו עירָאעט ַא ,םומזילַאיצַאס רַארגַא
 םעד ןופ גנופַאשבָא רעד טימ סָאד טנרעל עכ

 -יא יד טעוו םוטנעגייא-טָאוװירּפ ןעכילדנַאל

 -ווברַא יד ןעשיווצ טייקמירַא עדנעסקַאװ רע

 -סגינעוו רעדָא ,ןערעוו טפַאשעגבָא ןעסַאמ-רעט

 סָאד טנרעל יו .ןערעוו טרעדנימעג לעופ סנעט

 -ווילָאּפָאנָאמ-דנַאל ןעגיטצעי םעד רעטנוא

 ץלַא רעטייברַא יד ןעוומ םעטסיס ןעדנער

 רעייז ןופ ןערעוו ןעסיוטשעגסיורַא רחעמ

 -ןיול סלַא ךיז ךילדנע ןוא םוטנעגייא םעגיילק

 .ןעפיוקרעפ רעּפַאכרעפ-דנַאל וד וצ ןעפַאלקש

 יד טינ טקעלק טפָא רעכלעוו ןיול ַא רַאפ

 רעד .ןעטלַאהוצפיוא רעּפרעק םעד ןיא המשנ
 ריז טעדיישרעטנוא ?סוטוילַאיצַאס דַארנַא"

 ,טימרעד ?סומזילַאיצָאס טַאַאטש" םעד ןוו

 סעד ויולב ןעפַאשבָא ליוו רעטשרע רעד סָאוו |

 סָאד -- רערעדנַא רעד ןוא םוטנעגווא-דנַאל

 רעגנעהנָא יד .םוטנעגייא טַאװירּפ עצנַאג

 רעייז ןופ גנוזעל יד ןעכוו ןעטשרע ם'נומ

 ןוא טַאַאטש ןעדנעריטסיזקע םעד ןוא עגַארּפ

 -מוא טַאַאטש ןעצנַאג םעד ןעליוו ערעדנַא יד

 ינַא יד זוא דנַאלסור סיורג ןיא --- .ןרעדנע

 יד ןעועוועג ויטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס-רַאר

 .םזיוועשלָאב ןעגיטצעי םעד ןופ ןירעפוולרַאּפ

 רענָאיצולָאװער ןעזעוועג זיא קיטקַאט רעייז

 יז .אמוד רעד ןופ גנופורפיונוצ רעד זיב
 -יטסנָאק ךילדעירפ טכוזעג טלָאמעד ךיז טָאה

 ,קעווצ רעייז ןעכייררע וצ לעטימ עלענַאיצוט
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 .קיטילָאּפ רַארגַא טימ ןעגיטפעשעב דיז .ה.ד

 ַאמוד רעד ןופ גנוביירטרעדנַאנַאפ עטּפָא יד

 -טלעוו עטצעל רעד ןופ ןעטנעוװקעזנַאק וד ןיא

 -לעמשרעפ ןצ ךיז ןעבירטעג יוז טָאה המחלמ

 רעד .ןעטנעמעלע ערעלַאקידַאר יד טימ ןעצ
 ןיא עעדיא רעזעיד רַאפ רעפמעקראפ רעטסערג

 ורנעה ןעזעוועג זיא טרעדנוה-רהָאי ןעט9

 11:001688 4 ?0צ6עלִצ ךוב ןייז .שזדרָאשזד

 רעד ןעכַארּפש עלַא ןיא טעמכ טצעזורעביא ויא

 עעדיא עזעיד טהעטש לעביב רעד טימ .טלעוו
 תתימצל רכמת אל ץראהו" רעד .גנַאלקנייא ןיא

 "ודמע םתא םיבשתו םירג-יכ ,ץראה יולדיכ

 .ָאטטָאמ סלַא ויז טליג (93 "הכ ארקיו)

 ןעועוועג ייטרַאּפ יד זיא דנַאלגנע ןיא

 לעססאר דערפלא .ּפָארּפ ךרוד טריטנעזערּפער

 סָאד .ןיווראד סלרַאשט ןופ עגעילָאק רעד

 עירָאעט ןיא זיא ייטראּפ עועיד ןופ םארגָארּפ

 רעבָא ,רעדנעל ערעדנַא עלַא ןופ יד יוװ ךיילג

 ןיא ךיז ייז ןעדיישרעטנוא קיטקַאט רעד ןיא

 :זיא קיטקַאט עשילגנע יד .ןעטקנופ עגוניוא

 רעלוּפָאּפ עעדיא יד ןוא ןעריטיגַא וצ (1

 -רוְד קלָאפ ןופ ןעסַאמ יד ןעשיווצ ןעכַאמ וצ

 םעד טומ .עיצַאטיגַא עכילדנימ ןוא רוטארעטיל

 ,קעווצ

 א טנעמַאלרַאֿפ יא ןערהיפוצכרוד (2

 רחסמ דנַאל ןעדעי ןערהעלקרע לָאז סָאװ ץעזעג

 .לַאגעלנוא סלא

 ןופ ןעלָאז רעציזעב דנַאל עסיורג יד (2

 רעייז ןערעוו ןעגנואווצעג גנורעיגער רעד

 א ןעבעגוצבָא דנַאל

 -עוו טלהָאצעגסיוא ויז לָאז עמוס עזעיד ןוא

 .ןעגנולהָאצבָא עניילק ןיא ןער

 טָאד טצעי זויא עכלעוו דנַאל עדעי (4

 -וא קלָאפ םעד לָאז טאַאטש ןופ םוהטנעגיוא

 ןוא ,ןעטייברַאעב וצ סע ,ןערעוו ןעבעגעגרעב

 רָאנ ןערעוו טנעכערעב לָאז סעסקעט-דנַאל יד

 .טָאה רעטייברא רעד סָאװ עטנערע יד
 -אוונאגרָא עדעי ןעגיטכעמלָאפעב וצ (5

 -יז טעדליב עכלעוו ןָאשיירָאּפרָאק רעדָא עיצ

 ,ויורּפ ןעטצַאשעגבָא ַא רַאפ

 דנַאל עדעי ןעפיוק וצ ,קעווצ ןעזעיד רַאּפ
 ןוא ,ףיוקרעפ םוצ טרעפָאעג טרעוו עכלעוו

 -ַאנ סָאד ןעביולב לָאז דנַאל עטפיוקעג עדעי

 .םוטנעגויא-לַאנָאיצ

 יד .רעביא ןעשרָאפ וצ ,עגַארפ-רַארגַא
 טינ טריצודָארּפ דנַאל סָאד םורַאוװ ןעכַאזרוא

 -דרע ןוא רעטייברַא-דרע יד םורַאװ ,גונעג

 / -ווז םורַאװ ,גינעוו יוזַא ןענעידרעפ רעציזעב

 יוזַא רעמוסנָאק םעד ןעטסָאק ןעטקודָארּפ ערע

 לעטימ יד ןעניפעג ןצ ךילדנע ןוא ,רעייהט

 ןיא זיא ,ןעכיילגוצסיוא טייחכיילגנוא עזעיד

 ;עגַארפ-רַארגַא ןַא ןענַאטשטנע דנַאל ןעדעי
 -גַא ןעפַאשעג ךילדנע ךיוא טָאה עזעיד ןוא

 לַאירטַאמ עכילטכישעג רַאפ .ןעגנוגעוועב-רַאר

 -ָאס-רַארגַא" .,"ץעזעג- רַארגַא" העז רעבירעד
 *.סומזילַאוצ

 -נוה ןהעטש דנַאל ןעדעי ןיא :ןעטקַאפ

 ןיא סָאװ ,רעעל דרע רעקַא עדנעזיוט עטרעד

 טרעוו רַאבלהָאצ ןוא רַאבטכורפ ןעזעוועג לָאמַא

 ןיא סיוא ןערעדנַאװ רעטייברַא יד .ןעזָאלרעּפ

 וצ דרע לעקיטש ַא ַא ןעכוז וצ רע דנעל עדמערפ

 דמערפ רעד ןופ טייברַא רעייז ,ןעטייברַאעב

 ,םייהַא קירוצ טריטרָאּפסקע רעטעּפש טרעוו

 ןופ זוירּפ םעד טרעסערגרעפ טרָאּפטנַארמ רעד

 ןיא ןערעוו לעטימ-סנעבעל יד ,ןעטקודָארּפ.יד

 -רעפ רעד ןוא רערעייהט םייה ענעזָאלרעּפ רעד
 רמערפ רעד ןיא טכַאמ רעיוברעקַא רענעזַאל

 רעד ןיא טגירק רע לייוו ,טכעלש טינ ךיוא

 עלַאנָאיצַאנ ַא---זיירּפ ןרעסערג ַא ךיוא דמערפ
 -רעפ (1 לייו סיורַאד טהעטשטנע עגַארפ

 -ריב סַאלק ןעכילצונ ַא טַאַאטש רעד טרעיל

 -ישסיורַא גידנעטש טַאַאטש רעד זומ (9 ,רעג

 יד ןעפיוק וצ דמערפ רעד ןיא דלעג ןעק

 -קַאוװ םייה רעד ןיא ןענעק עכלעוו ןעטקודָארּמ

 -עיד ןופ טרָאּפסנַארט םעד טימ טרעוו (8 ןעס

 סַאלק רעסיורג ַא טגיטפעשעב לעקיטרַא עז

 -עהט ןייז טנעקעג טָאה רעכלעוו ,רעגריב ןופ

 טייברַא ערעכילצונ וצ ןעדנעוורעפ טויקגיט

 טייצ ַא ןיא (4 ,גיטיינ טָאה טַאַאטש רעד סָאװ
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 יי ר ר ר ר 0 טא טא טאש טא טאש סאו אה שיש טאטע טאש טאש טא טאש עש אשי שטאק יט שיט קייט עשיסעשייס יש טאש יש טא טא ר א יש טאש עו יו א יו עי יי עי טיי ר יע עי שיט שי יה עי יי עי ימי יי עי יא עי עי עי עי עי עיסא גיס עי עס עי סא עס עי עה, עי עא עס עא עמ קא עו עס עי עי עי עי עי עי יי עי זיס טיי עי ,עיסי יט עיסישיסיפיט עי

 -עוו טצעזעגסיוא דנַאל סָאד זומ המחלמ ןופ
 ,ןערעוו וצ טםרעגנוהרעפ רהַאפעג םעד וצ ןער

 -בַאנוא ןייז ןעגנואווצעג רעגנוה ךרוד רעדָא

 ןַא ךיוא טפַאש יז---.ןעבעגוצפיוא טייקגיגנעה

 -רעפ רעד סָאװ טימרעד עגַארפ עשימָאנָאקע

 "סנַארט םעד טרילָארטנָאק סָאװ סַאלק"רעלטימ

 -לעסקעוו ןוא -דלעג יד טרילוגער סָאוװ ,טרָאּפ

 םעד רעביא טכַאמרעביוא יד טגירק שיוטסיוא

 "רעביוא עזעיד .רערימוסנָאק ןוא רעריצודָארּפ

 וד סיורַא טקירד סָאװ ףיורש ַא טרעוו טכַאמ

 -כיז רעגריב עגירביא יד ןופ טולב עטצעל

 סע ןעוו לעיצעּפס .ןעכַאמ וצ ךייר טסבלעז

 עכלעוו ,ןעטקודָארּפ-רַארגַא ייב ךיז טלעדנַאה

 ,ןעטייקגידנעוװטיונ סנעבעל עטשרע יד ןענייז

 קורד םעד ,רעגריב רעד ,טַאַאמטש רעד טלהיפ

 רעזעיד .ןעקיטשרע םוצ זיב רערעווש רעמיא

 מימ עגַארפ-לַאנַאוצַאנ יוד טגינווארעפ קורד

 טרעוו עגַארפ-רַארגַא יד ןוא ,עשימָאנָאקע רעד

 עשימַָאנַאקע-שיטילַאּפ א עזייוו רעזעיד ףיוא

 .עגַארפ

 יד טָאה רעדיוו טייז ערעדנַא רעד ןופ

 -ונעג ןענישַאמ רוטלוקירגַא ןופ גנולקיווטנע

 ןעטייברַאעב וצ ןעדָאטעמ עיינ ןרעדָאּפ ןעמ
 ןופ ןערָאוװעג ןענייז ןעדָאטעמ יד ,דנַאל סָאד

 רעניילק רעד .רערַאבטסַאק ץלַא טווצ-וצ-מווצ

 יוז טָאה לַאטיּפַאק םעניילק ןייז טימ רעמרַאפ
 ןיא רעכייר רעד .ןעכיירגרעד טנַאקעג טינ

 ורוקנַאק וצ םהיא ןעביוהעגנָא טָאה דנַאל

 טימרעד םרַאפ ןייז ןופ םהיא טָאה ןוא ןער
 ןוא -נענהַאב ןופ גנוליקווטנע יד .ןעבירטרעפ

 -ניירַא ןעביוהעגנָא טָאה טרָאּפסנַארט-נעפיש

 עלַא ןיא ַאקירעמַא ןופ האובת ןעסַאמ ןעגנערב

 -ינ רעדיוו טָאה ץנערוקנַאק יד ואוו רעדנעל

 עכלעוו יד ןופ לייט ןעסיורג ַא ןעגָאלשעגרעד

 "עג ץנערוקנַאק רעייז טימ רעהירפ ןעבָאה

 טָאה טַאטלוזער סָאד .עניילק יד רָאג ןעגָאלט

 -ָאה עכלעוו רעדנעל עלַא סָאד וצרעד טכַארבעג
 רענַאקירעמַא יד ןהעטשעב טנַאקעג טינ ןעב

 -נוא רעייז ןופ ןעלַאפעג ןענייז ץנערוקנָאק

 -ויז טגיסעלכַאנרעפ ןעבָאה ויז .טייקגיגנעהבַא

 ,ןעוָאלרעפ ךיז ןוא טייקגיטעהט רַארגַא רע

 ןוא ,ןעזויּפש רעמיא ייז טעװ ַאקירעמַא זַא

 עועיד ףיוא ןעבָאה ןעטַאַאמש עדנעפערטעב יד

 -רַאפ ץנַאג יװ טעמכ עירַארגַא ערעייז עזייוו

 "סור ןעמוקעגרעטנוא זיא דלַאב .טגופעלכַאנ

 ןיא ַאקירעמַא טימ ןיטנערוקנַאק ַא סלַא דנַאל
 ןעבָאה רעטייברַא דנַאלסור .רעדנעל עדמערפ -

 -נַא רעד ןופ .ויירּפ-רעגנוה ַא רַאפ טייברַאעג

 ,טַאַאטש רענַאקירעמַא רעד זיא טייז ערעד

 -סעלעב ןעזעוועג טינ ,רעיינ ַא ךָאנ גידנעייז

 תובוח סטַאַאטש עסיורג עכלעזַא טימ טגיט

 רענַאקירעטַא סָאד .עשיעּפָארוע עטלַא יד יו

 -עג רעגינעוו ןעזעוועג רַאפרעד זיא דנַאל

 -ַאקירעמַא רעד ךיז טָאה ,ענעי סלַא טריסקַאט
 -ערטוצניוא ןעביולרע טנעקעג רעירַארגַא רענ

 ענייז טימ ץנערוקנַאקיטלעוו רעד ןיא ןעטי

 ןוא דנַאלסור ןעשיווצ דנַאלשטייד .תואובת

 ,קורד םעד ןעלהיפ ןעמונעג טָאה ַאקירעמַא

 רעד זיא טרָאד ןוא ,1809 ןיא ןעטסקרַאטשמַא

 ןערָאװעג טעדנירגעג ןייארעפ רַארגַא רעטשרע

 ןעגעג שימָאנָאקע ןוא שיטילָאּפ ןעפמעק וצ
 .לעביא ןעדנעסקַאו םעד

 ןופ רענסלע ןעועוועג זיא רעדנירג רעד

 -עוועג זיא ָאטָאמ ןייז .יולסערב ןוא ווָאנורג

 טנעמַאדנופ רעד זיא סַאלק-רַארגַא רעד" : ןעו

 -רעפ רע ןוא ץנעטסיוקע עלַאנָאיצַאנ רעד ןופ

 ןעבעג גנוטכַא לָאז טַאַאטש רעד זַא טנעיד

 ערעדנַא עלַא ףיוא יוװ רעהירפ םחיא ףיוא

 -ַאש וצ רעירַארגַא יד ןעכוז טשרעוצ ."ןעסַאלק

 -ָארּפ עטרהיפעגנייא ףיוא לָאצ ןעסיורג ַא ןעפ

 סעסקַאט ןופ גנורעדנימרעפ ַא ןַאד ,ןעטקוד

 ןעלָאז סָאװ ןעקנַאב ןעפַאש וצ ,דנַאל ףיוא

 רַאפ ןעוניצ עניילק ףיוא דלעג ןעהיולסיוא

 ןערעוו טיובעג ןעלָאז ןענהַאב סָאד ,רעירַארגַא

 -ָארּפ ענעפרָאוװועג רעדנַאנַאפ יד ןעדניברעפ וצ

 -סנַארט ןענעק ןעלָאז ייז ,רעפרעד עוויטקוד

 -רַאמ עלַא ךָאנ ןעטקודָארּפ ערעייז ןעריטרַאּפ

 -עּפס ןופ ןעכַאמוצ יירפ ייז ךילדנע ,ןוא ןעק
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 עשיה עי עי עי סיט. עי םיהי שיט עי סיט עי שיט עי סי עיה סיי שי שיהיה עיה-עיס עי יה עי סיי עי טיי עי עי עי עי עי עי יה עי עי עי יה עי עי עה עי עי עי ישי עי עי עי עי יי עי יה
 יי נר לי טרער לי טייג לע טא,לגטליכ,,...גת,תת,.גאא,ת..ב,גגץ-,..ג,גא.,גא,א.,לא,לא,םא,ןלללטללללטלטל לילה ימלא, ,ןלטןלט טיטל טיי

 ןעמהעג ןוא גינעוו ןעלהָאצ עכלעוו ןעטנַאלוק

 םינ ןעבָאה ייז סָאװ ןעטקודָארּפ רַאפ לעיפ

 טביירט סומזילַאיצָאס רַארגַא רעד .טריצודָארּפ

 העז ,רעטייו לעיפ עגַארפ רַארגַא יד ןיוש

 ".סומזילַאיצָאס רַארגַא,
 -רַארגַא יד טָאה המחלמ עטצעל רעד ןיא

 טָאה יו סָאוװ עפליה עדעי ןעמוקעב עגַארפ
 דנַאלגנע ןיא .טַאַאטש ןעדעי ןיא טרעדָאפעג

 ןעכָארבעג יוװ טעמכ לָאּפָאנָאמ-דנַאל רעד זוא |

 .עפליה עדעי ןעגירק רעטייברַאדדנַאל יד ןוא

 -עמַא ןיא .ןעבעג ייז ןַאק גנורעיגער יד סָאװ

 ןופ דנעה יד ןיא רעירַארגַא יד ןעגיל ַאקיר

 זַא ,קרַאטש יוזַא ייז ןעקירד עכלעוו סטפָארט

 -כעמנוא ויא ?טקַא-טסָארט-יטנַא" רעד וליּפַא

 םזיוועשלָאב רעד טָאה דנַאלסור .ייז ןעגעג גימ

 -כעלש רעדָא ןעטוג םוצ ;טזעלעג עגַארפ יד

 -נוא ,דנַאלשטייד ןיא .ןהעז וצ טביילב ןעטמ

 ןופ ךיז טעוו ךיירקנַארפ ןוא ךיירפסע ,ןרָאג

 לעיפ טימ סיורַא גנונדרָאנוא ענעבילבעג יִד

 טיונ רעגנוח ַא טעדייל סעלַא לֹויוװו ,סניוועג

 לַארעביא טצעי טחעטש עגַארפ ןייּפש יד ןוא
 .עגַארפ סעגַאט עטשרע יד סלַא

 ארתב אבב) רעטסיימ-קרַאמ = סימדרנַא

 -כַא עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה רעכלעוו (ט"ּפ

 .טכיוועג ןוא סָאָאמ יד ףיוא ןעבעג וצ גנוט

 (1 :דומלת ןיא ןעלעטש ייוצ יד ןופ

 ןידימעמ ןיאו ,תודימל ןימדרגַא ןידימעמ

 -קרַאמ ןָא טלעטש ןעמ - םירעשל ןימדרגַא

 ,סָאָאט רעביא ןעבעג וצ גנוטכַא רעטסיימ

 ןידימעמ (9 ;סעווורּפ רעביא טינ רעבָא

 == ,םירעשל ןיבו תודימל ןיב ןומדרגא

 וצ גנוטכַא רעטסיימ-קרַאמ ןָא טלעטש ןעמ

 סעזיירּפ יד ףיוא ןוא סָאָאמ יד ףיוא ןעבעג

 טָאה טוירטש רעגיטפעה ַא ,זַא ךיז טגווצ--

 םירחוס ןעשיווצ טריטסיזקע טלָאמעד ןיוש

 טימ ,סטסָארט עגיטייה יד ויב יו םינוק ןוא

 -נעכירג ןעטלַא ןיא ךיוא .קלָאפ ןעמרָא םעד

 .טרעהעג יירשעג רעבלעזרעד ךיז טָאה דנַאל

 ןוא ?ַארָאנַא" ןעסייהעג קרַאמ רעד טָאה טרָאד

 אבב ןיא ,"ןָאמַארָאגַא" רעטסיימ-קרַאמ רעד

 סימָארגא טנַאמרעד וליפא טרעוו ט"צ אמק

 ןיא .רעהעזפיוא-קרַאמ רעשיבַארַא ןַא == אעזיט
 "סָאָאמ-ַאטָארגַא" טרָאװ סָאד זיא ןעשיכירג

 סיורַאד ."ןָאמַארָאגַא" טרָאוװו ןופ עגַאלדנורג יד

 ויא עבַאנפיוא טּפיוה ןייז זַא ,ךיז טסילש

 .סָאָאמ יד רעביא ןעבעג וצ גנוטכַא ןעזעוועג

 -ניישרהַאוו ,ןענייז ןעטכילפ ערעטייוו ענייז

 ,ןעטייקגידנעווטיונ יד ךרוד ןעמוקעגוצ ךיל

 -סיוא רעד ךרוד ןענַאטשטנע ןענייז עכלעיו

 ןעבָאה רימ .ןעטכילפ ץנייז ןופ גנורהיפ

 סומינורגַא היהש :;זַא גנוזייוונָא ןַא ןליפא

 רכומ תויהל קחודו לודג (ןימדרגא --)

 יד טַאהעג טָאה רעטסוימ-קרַאט רעד ==לוזב

  ןעפיוקרעפ וצ רחוס םעד ןעגניווצ וצ טּפַארק

 .גיליב

 ןעטלַא םעד סיוא עטכישעג רעד ןופ

 זיא קרַאמ רעד זַא ,רימ ןענרעל דנַאלנעבירג

 עיצוטיטסניא ערעגיטכיוו לעיפ ַא ןעועוועג

 ןעמוק ןעגעלפ ןעטרָאד .רעגיטנייה רעד יו

 עלַא ,ןעטקודָארּפ ערעייז טימ טוילספרָאד עלַא

 עלַא ןוא טדעטש ערעטייו יד ןופ םירחומ
 וצ רוחסמ ןופ םיכוסכס יד ידכב .רעלקעמ

 א ןעסעועג טרָאד זיא ףרַאש ןוא-צרוק ןעכאט

 -ימדא יד .ןידיתיב ןעצנַאג ַא טימ רעטכיר

 טימ ןעלּפמעט ךיוא יוװ ,ץעזעג ןופ עיצַארטסינ

 ויא קרַאט רעד .עמורפ יד ראפ רעטסעירּפ

 -קרַאמ םעד ןוא טדָאטש-רוטַאנימ ַא רעבירעד

 טוומעג רעבירעד טָאה גנולעטש סרעטסיוט

 ןעגיטייה ַא ןופ גנולעטש יד וצ ךיילג ןייז
 ,רעטסינימ-ץיטסוי רעדָא רעטסינימיץנַאנופ

 רעד .ןעכלעזַא ןופ טנַאטנעזערּפער רעד רעדָא

 רעפרַאש טרעוו ןעטכילפ ענייז רעביא ףירגעב

 ןופ לייט רעטסערג רעד זַא טסייוו ןעמ ןעוו

 897) ןעיורפ ןעועוועג ןענייז םירחוס יד

 (אע1860עתג םגמ.|
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 -וצ רעגייטשַא ,טכורפרעיוז ,ןעמורגַא
 .ג.ד.א ,ןעצנַארעמַאּפ ,ןענָארמ

 סָאװ הטימעג סעדליוו ,רעמיהטָאירגַא

 .טַאהטדרָאמ רַאפ טייקגירעיג טגווצ

 .הטומנוא ,רעמוק ,עינַאמירגַא

 עכלעוו יד ןופ ןעמָאנ ,ןערָאסנעמירגַא

 דלעפ סָאד ןעטסָאמעג םיור ןעטלַא ןיא ןעבָאה

 .רעקַא ןופ ןעצנערג יד טמיטשעב ןוא

 ."טקַארטנָאק" העז ,טנעמעירנַא

 ןופ ןֵהֹו ,רעטשרע רעד אפירנַא

 רעשיאנומשח רעד ןופ לעקינויא ,לובותסירַא

 ןוא ראפ רהָאי 10 .בעג) הנמירמ ןיגינעק

 םיור ןיא טבעל ."רצי ךָאנ רהָאי 44 .טשענ

 -געוושרעפ ַא סוירעביט ןופ ןהוז םעד טימ

 -וורק עכיוה יד ןיא טרעוו ,ןעבעל סעשירעד

 ץעפעיט ןיא רעבָא טלַאפ .טבעילעב רהעז ןעז

 סויזורד עגעלָאק ןייז ווו גנַאל יוזַא .ןעדלוש

 םיוק ,ןעפלָאהעג םהיא רע טָאה טבעלעג טָאה

 ַאפירגַא טָאה ןעברָאטשעג רעועיד זיא רעבָא

 -וצניירַא טינ ידכב םיור ןעזָאלרעפ טזומעז

 .תובוה ילעב ענייז ןופ דנעה יד ןיא ןעלַאפ

 ניו ַא ןיא טרָאד טבעל ,םודא ךָאנ טפיול רע

 וצ םהיא טרעוו ןעכעל ןיוז ,תוקחדב עלעק

 -טסבלעז ןעהעגעב וצ טסעילשעב רע ןוא טסַאר

 ךיז טעדנעוו סַארּפיק יורפ עיירט ןייז ; דרַאמ

 ףליה ךָאנ סַאּפיטנַא רעגָאװש סַאּפירגַא וצ

 -קרַאמ) סומדרגַא סלַא םהיא טכַאמ רעזעיד ןוא

 -ורפ יו .טלַאהעג ןעטוג ַא טימ (רעהעזפיוא

 ןייז טימ טינ טצעי ךיוא רע טרינַאטרַאה רעה

 לעטש ןייז טזָאלרעפ רע ,ַאידָארעה רעטסעווש

 גינעק רעד ואוו ןעיריס ךָאנ בָא טהיצ ןוא

 רהעז ןעמונעגפיוא םהיא טָאה סוקַאלפ

 ןייז רעדיוו םהיא טָאה טרַאד .ךילדנוירפ

 ךרוד ןעגלָאפרעפ ןעמונעג רעגָאװש רענעגווא

 ועיריס ךיוא טָאה רע זיב ןעגנודמיולרעפ

 -רעביא ךיז טסעילשעב רע .ןעזָאלרעפ טזומענ

 רע .דנעה יד ןיא תובוח-ולעב ענייז ןעבעגוצ

 םהיא טָאה ןעמ ןוא םיור ךָאנ קירוצ טמוק

 רע .הסיפת ןיא טצעזרעפ ןעדלוש ענייז ראפ

 -בַארד 800,000 ןעזעוועג גידלוש טלָאמעד זיא

 -סכייר רעד ,סָאכַאמיזיל רעדנַאסקעלַא .ןעמ

 םהיא טָאה ןעדוי עשירדנַאסקעלַא יד ןופ רעט

 "עק ןיא טהימעב םהיא רַאפ ךיז ,טזעלעגסיוא

 -ַָאמרעד ךיז ,סוירעביט ןוא ףיוה ןעכוילגינ

 טימ טבעלעג טָאה ַאפירגַא טוג יוװ גידנע

 ךיו טָאה ,סויוורד ןהוו םענעברָאטשרעּפ ןייז

 -פיוא םהיא טָאה ןוא ןעדייררעביא טזָאלעג

 .ָאד ךיוא .ףיוה ןעכילגינעק ןיא ןעמונע

 ךיז טָאה רע .טַאהעג קילג לעיפ טינ רע טָאה

 סע ןוא ןעטנַאגירטנוא טימ ןעשימ ןעמונעג

 סָאד ןערָאװעג ןעגָארטעגוצ גונעק םעד ויא

 ןיוש ויא סע" :טרעסיואעג ךיז טָאה ַאּפירגַא

 "עב ןהָארט םעד לָאז רערעדנַא ןייא סָאד טיוצ

 ןיא רַאפרעד םהיא טָאה סוירעביט "?.ןעגיוטש

 יַאמ 0 רע טציו טרָאד .טצעזעגניורַא הסופת

 סלַא .ןעברָאטשעג זיא סוירעביט זיב ןעטָאנ

 -עב ןהָארט םעד טָאה סוקינאמרעג אלוגולאק

 -עגעג םהיא ,טיירפעב םהיא רע טָאה ןענוטש

 ענרעוויא יד טאטשנא טייק ענעדלָאג ַא ןעב

 ןעגָארטעג םהיוא בעילוצ טָאה ָאפירגַא עכלעוו

 רעביא רעשרעה וצ טכַאמעג םהיא טָאה ןוא

 .םוטנעטסריפ ןעשיפיליפ םעד

 ַאודָארעה רעטסעווש עניטכיובאה ןייז

 ךָאנ ןערהָאפ וצ ןעהטַארעג ןַאמ רהיא טָאה

 ךנַאל ךָאנ אלוגילַאק ייב ןעטעבוצסיוא םיור

 -עגנוירַא זיא רע ןעוו .טפַאשרעה ןייז רַאפ

 טרהיפעגסיוא עכַאר ןייז ַאפירגַא טָאה ןעמול

 טָאה ןוא רעגָאוװש ןעזָאלצרעהמרַאב םעד ןעגעג

 טהעטש סַאּפיטנַא סָאד טלויטעגטומ ַאלוגילַאק

 .ןַאלּפ ןעשירעטעררעפ ַא ןיא ןעדנוברעפ גנע

 .סַאּפיטנא הייב ןעמונעג טָאה אלוגילַאק

 סָאד טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה סע ןוא ןעשרָאפ

 י-לַאחעב דנַאל ןייז ןיא טַאהעג טָאה סָאּפיטנַא

 טרָאפָאז םהיא טָאה ַאלונילַאק .ןעּפַאװ ענעמ
 ןייז ןוא ,ךיירקנַארפ ,ןָאיל ךָאנ טקישרעפ

 .ַאפירגַא וצ ןעבעגעגרעביא טּפַאשרעה
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 "עק רעגיטבעמ א םעד ךרוד טרעוו ַאּפירגַא

 ןפוא ַאזַא ףיוא טלַאפ ַאנוטסעלַאּפ ץנַאג .גינ

 רהָאי ןעטס8ס ןוא .טפַאשרעה ןייז רעטנוא

 ןעדוי עלַא ןופ גנורעדנואוועב רעד וצ רע זיא

 רע .גינעק סלַא הדוהי דנַאל ןיא ןענעישרע

 טרָאד זיא ,טכַארּפ טימ םילשורי ןיא טנוישרפ

 -לָאג יד לעּפמעט םוצ טקיש ,תונברק בירקמ

 -עק ןופ ןעטלַאהרע טָאה רע עכלעוו טייק ענעד
 -ולַאק ייב ט'לעוּפ ,גנואיירפעב ןייז וצ נינ

 עכלעוו ןעצעזעג עגירעהירפ ּוד סָאד ַאלונ

 -עג טרהיפעגנויא עגינעק עגירָאפ ןופ ןענויז

 טפַאשעגבָא ןעלָאז ןעדוי יד ןעגעג ןערָאװ

 רעד ךיוא זיא טדיוט סַאלוגילַאק ךָאנ .ןערעוו

 רהעז םהיא וצ סוידַאלק רעזייק רעגלָאפנהָארט

 -עג םהיא טָאה רע לייוו ,ןעזעוועג ךילדניירפ

 טגירק רע .ןהָארט םעד ןעגייטשעב ןעפלָאה

 -וא יד רעביא טפַאשרעה יד ךָאנ םהיא ןופ

 רע עכלעוו ,ַאניטסעלַאּפ ןופ ןעלייט עגירעב

 .טַאהעג טינ ַאלוגילַאק רעטנוא טָאה

 ַא ןעועוועג טלָאמעד ויא ןעדוי יוד ראפ

 רהעז םהיא ןעבָאה ויז ןוא ,טווצ עגיטכיל

 וויא םעטסיסיסגנורעיגער ןייז .טַאהעג בעיל

 עשימיור יד ןעשיווצ סימָארּפמַאק ַא ןעזעוועג

 רע טגייצ טימרעד .ןעצעזעג עשידוי יד ןוא

 -ויב ןעשיווצ ןעטלַאה וצ םולש טכיזבַא ןייז

 עשידוי סָאד ןעניוועג וצ טכוז .ןעויטרַאּפ עד

 וד טיג ,םינהכ יד ראפ תונתמס ךרוד קלָאּפ

 -עב ןוא טפַארק עטשרע רעייז קירוצ ןירדהנס

 -רעפ רע .שאר -סלַא 1 לאילמג ןבר טמיטש
 טדָאטשרַאפ םעד טימ םילשורי טרעסערג

 -סעפעב ןעביוהעגנָא טָאה רע עכלעוו "התזב"

 הלכ ַא ןערהיפ ןעהעזעג טָאה רע סלַא .ןעגימ

 גידנעסיוו ,הּפוח רעד וצ ןעסַאג יד רעביא

 עק םוצ ערהע סיוא זומ ןָאיסעצָארּפ יד סָאד
 יז רעסעב רע טָאה ,ןעמהענ ךיז טייז ןַא גינ

 -עטש וצ טינ ןָאוסעצָארּפ יד ןעדימעגסיוא

 -רָאפ ןיילַא טגעלפ רע .(ז"י תובותכ) ןער

 יד עדניימעג רע'םילשור' יד ראפ ןעועל

 1,000 ןעזעוועג בירקמ ןעבָאה לָאז רע .הרות

 לודג ןהכ םעד ןעליופעב ןוא םימלש ןברק

 ךלַאב .ןעמהענוצנָא ןרעדנַא ןייא ןופ ןברק ןייק

 םעד םעב ןוא ןַאמ רעמרָא ןַא טמוק ךָאנרעד

 רעד ,ןיוז בירקמ ןברק ןייז לָאז רע לודג ןהכ

 ָאד ןעטעב ןעגנַאל םעד בעילוצ טָאה לודג ןחכ

 להעפעב םעד טָאה ןוא םהַאנסיוא ןא טכַאמעג

 םהיא טָאק ַאּפירגַא .טכרָאהעג טינ גינעק ןופ

 .(הבר שרדמ) .ט'רסומ'עג קרַאטש רַאפרעד

 -עג טָאה רע יוו רעפייא ןעבלעזמעד טימ

 טָאה ןעדוי ייב ןעכַאמ וצ טבעילעב ךיז טכוז

 סעזעיד .רעמיור יד טימ ןוהטעג ךיוא סע רע

 "עהט םעד ןעזעוועג ןעבעגרעביא ויא קלָאפ

 לַארעביא םורַאד טָאה רע .טרָאּפס ןוא רעטַא

 .רעצעלּפ טרָאּפס ןוא ערעטַאעהט טיובעו

 עועיד עדריוו רעכילגינעק ןיֹוז טימ טגעלפ

 ןהוז ןייז .ןעניואווייב טסבלעז ןעגנולעטשרָאפ

 םיור ןיא ןעוועדָאהפיוא רע טזַאל ַאּפירגַא

 ַאליוורד ןוא עצינערעב רעטכעט ענייז ןוא

 -כעלש ַאוַא ןעמוקעב סטרָאּפס יד ךרוד ןעבָאה

 -ָאה ןעירָאזעצ ןיא ןעכירג יד סָאד םש ןעמ

 יד ףיוא טלעטשעגפיורַא רעדליב ערעייז ןעב

 .רעזייה ענעסַאלעגסיוא ןופ רעכעד

 םורָאד ןעבָאה ןעטייקגיטיידדויווצ ענייז

 ןיא .רעקיטירק ןעפַאשעג ויטרַאּפ רעדעי ןיא

 סָאד טגָאזעגסיוארָאפ םרעוו ילבב א"מ הטופ

 םעד ןעגנערב רָאנ ןָאק גנורהיפ טרַא עועיד

 רעד ןופ .גנַאגרעטנוא וצ טַאַאטש ןעשידוי

 קרַאטש ןערָאװעג רע זיא טייז רעשימיור

 ןעשיריס םעד ,סוורַאמ ןופ טריזיטירק

 טָאה ַאּפירגַא ןעכלעוו בעילוצ רעטלַאהפַאַאמש

 ןופ גנוטסעפ יד ןעיוב ןערעהפיוא טזומעג

 "רעפ טינ הטומ ןייז רעבָא טָאה רע ."התזב"
 -ווו ןוא טםייברַאעג רעטייוו טָאה ןוא ןעריול

 | .ןעגנומהענרעטנוא עשיטילָאּפ ענ
 רע טָאה ןעטסירק יד ןוא םינורמוש יד

 רעטיב ויז טָאה .תונמחר ןהָא טלעדנַאהעב

 .טגלָאפרעז

 -ַאעהט ַא אערָאזעצ ןיא גידנענוואווייב

 ןעלַאפעב םיצולּפ רע זיא גנולעטשרָאפ-רעט
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 ןוא טייהקנַארק רעכילרעניא ןַא ןופ ןערָאװעג

 "לע ןעגירהעי 84 ןייז ןיא ןעברָאטשעג זיא

 .טפַאשרעה רעגירהָאי 7 ןייז ךָאנ רעדָא .רעט

 -רעטנוא רעד ןעזעוועג זיא טדיוט ןייז

 סָאד .גנונפָאה עשידוי עטצעל יד ןופ גנַאג

 .רעוורט ןעסיורג ןיא ןעזעוועג וזיא קלָאפ

 ַאניטסעלַאּפ ןיא ןעכירג ֹוד ןעבָאה ןעגעגַאד

 רַאפ לעבוי ןעסיורג ַא ןיא ןעכַארבעגסיוא

 -פמיש טימ ןעקנעדנא ןייז ןעבָאה ןוא ,החמש

 ןייז ךיז ךָאנ טוָאל רע .טנַאמרעד רעטרעוו

 ןוא ןעטייווצ םעד אּפירגַא ןהוז ןעגירהעי-1
 ןוא .ַאליוורד ,עצינערעב :רעטכעט יורד

 -עב יד גידנערעה ,סוידַאלק רעזייק .הנמירמ

 -סיורַא ןעבָאה ןעכירג יד עכלעוו ןעגנופמיש

 טָאה ,ַאּפירגַא דניירפ ןייז ןעגעג ןעזָאלעג
 ןעליופעב ןוא טפָארטשעב ןעמעלַא רַאפרעד

 .ןעניורק ַאּפורגַא ןעגירהעי-17 םעד לָאז ןעמ

 .רעטָאפ ןייז ןופ רעגלָאפנהָארט םעד רַאפ

 ןעגָאלשעג רעּפוק ןופ זיא עצנימ עזעיד

 ןיא גוצנווא סַאּפירגַא ןופ ערהע וצ ןערָאוװעג

 ."רצי ראפ רהָאי 60 םילשורי

 ,חסּפ ןעריטנעזערּפער עזיברוק 8 יד

 לָאבמיס זיא םריש רעד .תוכוס ,תועובק

 ןעמָאנ ןיוז ךיוא זיא ייברעד ,רעציש ַא ןופ

 .ךַארּפש רעשיכירג ןיא

 -עג דומלת ןיא ,רעטייווצ רעד ַאּפירנַא

 ַאמירגַא ןופ ןהוז רעד ,ךלמה סּפירגַא : ןעפור

 גינעק רעשידוי רעטצעל רעד .ןעטשרע םע

 ןופ רעטצעל רעד ךיוא יוװ אנוטסעלַאּפ ןיא

 רע טָאה דנעגוי ןייז .סודרוה עילימַאּפ יד

 ןעט17 ןייז וצ זיִב םיור ןיא טכַארברעפ

 ךרוד רע זיא םותי רעגירהעי 17 סלַא .רהָאי

 -עג טניורקעג סוידַאלק רעזייק ןעשימיור םעד

 ףיוא ַאנוטסעלַאּפ רעביא גינעק סלַא ןערָאװ

 ןייז בעילוצ .רעטָאפ ןייז ןופ עלעטש רעז

 -טקישעג ןוא טייהנהעש עכילנהעוועגרעסיוא

 ןוא ,סוידַאלק ייב ןח לעיפ רע טניפעג טייק

 וליפא ךיז ןופ בָא טינ םהיא טזָאל רעכלעוו

 םיור ןיא ןעביילב ןייז .גנוניורק רעד ךָאנ

 סעטוג ןייק אניטסעלַאּפ ןיא ןעדוי וד טָאה

 -וטסעלַאּפ ןיא עטמַאעב עשימיור יד .ןוהטעג

 רהעמ ןעדוי יד וצ לָאמעלא ךיז ןעבָאה ַאנ
 ןעמונעג ןיוש טָאה קלָאפ סָאד זיב טעּפעשטעג

 ךָאנ דלַאב .רעמיור יד ןעגעג ןעוועמנוב ךיז

 -ווז גנורעיגער ןייז ןופ רהָאי ןעטשרע ןיא

 עכלעוו ,ןעדנעטשפיוא וירד ןעמוקעגרַָאפ ןענ

 -רעטנוא טכַאמ רענרעזייא רעד טימ ןענייז
 -נעוועג וליפא ךיז טָאה רע .ןערָאװעג טקירד
 יד ןעגעג סוידַאלק וצ עגַאלק ַא טימ טעד

 ןעבָאה ייז לייוו רַאפרעד רעהעופיוא-סעדנַאל

 "עמ עשידוי עטסנעהעזעגנא יד טעטכירעגנוה

 "עג ןיוש זיא סע רעבא .אניטעלַאּפ ןופ רע

 טהעז ןעטַאהט ענייז עלַא ןיא .טעּפש וצ ןעזעוו

 ןייז וצ םהיא ןופ טייקכילנהע ןייק טינ ךיז

 ןהכ םעד ןופ טדיוט םעד ךָאנ דלַאב .רעטָאפ

 ַא עלעטש עועיד ףיוא רע טצעז ןתנוהי לודג

 -לעוו ןופ ןַאמ ַא ,יבפ ןב לאעמשי ןעסיוועג

 -רע (1 ו"נ םיחסּפ ןיא) ןערעװ סע ןעכ
 טשיוט רע .ןעטכישעג עסואימ רהעז טלהעצ

 דלַאב .ןרעגרע ןא ךָאנ ףֹיוא דלַאב ןעזעיד

 ןיא טָאה רע ,ןרעגרע ןַא ךָאנ ףיוא ןעזעיד
 טצעועגפיורַא םילודג םינהכ 6 ןעוהַאי 1

 | .טצעזעגבָארַא ןוא

 טַאהט ןייז ךיוא זיא טגיטכעדרעפ רהעז

 -רוט ַא טלעטשעגפיוא טָאה רע סָאװ ןעזעוועג

 סיוא ןענַאװו ןופ שדקמה תיב םעד ןעבענ עמ

 טָאה קלָאפ ןעצנַאג ןופ ןעבעוו ןוא ןעבעל סָאד

 קלָאפ סָאד :ןערעוו טרינָאיּפשכָאנ טנעקע

 ןעגעג ףירגנויא ןַא ןעהעזעג םעד ןיא טָאה

 ניה וצ ןענָאיּפש יד ידכב ,ןוא טכער ערעייו

 -רוהט עזעיד ןופ טכיזפיוא רעייז ןיא ןרעד

 רעיומ יד טרעכעהעג קלָאפ סָאד טָאה עמ

 -ַאד ךיז טָאה ַאּפירגַא .שדקמה תיב םעד םורָא
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 יי עי עי עי שי שיעייס עי שי עי עי סייט עי עי עי זיפ עי עי עי עה עי עי עי עה עמ יה עי ,עיה עג טוה או עי עא עה עי עא יט טיט עמ יט עט" עה יה עי
 ,ר"לטשש ראט? יהא" רע סאמע לאאטסא למשל "לאמעטש ררשטא" האוסא" .רספאפ "למאא רראטאא "לט ש לא 0 לומר

 ןעמ ןעליופעב טָאה ןוא טרעגרעעג רעביר

 -הענרעטנורַא קירוצ גנורעכעהרעפ יד לָאז

 םיור ןופ טלָאוװעג טָאה קלָאפ סָאד רעבָא ,ןעֹונ

 ייז .עגַארּפ רעזעיד רעביא גנודיישטנע ןַא

 -וּפעד ַא טקישעג קעווצ םעד טָא ןופ ןעבָאה

 ןעגנולעג ייז ויא סע ןוא ,םיור ךָאנ עיצַאמ

 .ןעטסנוג רעייז וצ גנודיישטנע ןַא ןעגירק וצ

 ןהכ םעד טקישרעפ ַאּפירגַא טָאה טורדרעפ ןופ

 .רעטסוומצַאש םעד טימ לודג

 -נולעטשרָאפ ןוא יירעיובירעטאעהט ןיא

 -רעביא רעטָאפ ןייז טכוזעג ךַאנ רע טָאה ןענ

 ןייז וצ רע טנויש טייקשידוי ןופ .ןעגייטשוצ

 :רזעילא 'ר טגערפ רע .טקעטשעגנַא רהעז טינ

 תוצמ יווװ הוצמ עגיטכיוו ַא טָאג טָאה םורַאיו

 תרשע יד ןיא טלעטשעגנוירא טינ הלימ
 'ר טרעפטנעעג טָאה םעד ףיוא .תורבדה

 ןופ טָאבעג א ויא הלימ תוצמ לייוו ,רזעילא

 .(ךל ךל המוחנת) ןעטייצ ס'השמ רַאפ

 רהעז ןעזעוועג רע זיא קיטילַאּפ רעד ןיא

 ןעהעזעג טינ טָאה ןוא עלעשנעמ ןיילק ַא

 -שרע רעד .טנעמָאמ ןעטסבענ םעד ךיז ראפ

 געירק ןעשידוי ןעטצעל םעד ןופ גנַאפנָא רענ

 ןוא דנַאה ןייז ןיא ןעועוועג שיטקַארּפ זיא

 -נוא םעד טנַאקעג טכיילעיפ טָאה ןוא דנַאה

 -ניהרעפ טַאַאטש ןעשידוי םעד ןופ גנַאגרעמ

 טָאה רעטמַאעב רעשימיור ַא ,סורָאלּפ .ןרעד

 טָא טָאה קלָאפ סָאד .עטנעלַאט 17 טגנַאלרעפ

 טוּפסיד רעד .ןעלהָאצ טלָאוװעג טינ עמוס יד

 .ןעכיילגוצסיוא ַאּפירגַא רַאפ ןעבעילבעג זיא
 ןעטסנוגוצ לייטרוא ןייז טָאה רע ןעוו ןוא

 עלַא ןעבָאה ןעכַארּפשעגסיוא סורָאלפ ןופ

 "רעפ ןיא טהעטש ַאפירגַא סָאד ןעירשעגסיוא

 ןעכָארבעגסיוא טָאה דנַאטשפיוא רעד .הטַאר

 ףיורַאד .ןענירטנע םיוק זיא ַאפירגַא ןוא

 -נוא וצ ןעדוי יד ןעּפורט עשימיור רע טקיש

 ַא טימ  .דנַאטשפיוא םעד ןיא ןעקירדרעט

 טהעג סולַאג סוטסעצ רעטנוא הנחמ רעטיוווצ

 טָאה רע ןעוו .ןעגיוצוצנָא געוו םעד ,טימ רע

 -רעטנוא ךיז ןעלָאז ייז ןעהטַארעג ןעדוי יד

 א =

 "ווטש טימ טרעפטנעעג םהיא ןעמ טָאה ןעבעג

 וצ טדָאטש ןופ אנוש םעד טרהיפ רע .רענ

 -ַאפעג ןענייז תונברק עשידוי ןוא טדָאטש

 רעייז גידנעגידייהטרעפ רעדנעזיוט ןיא ןעל

 ןופ רע טגירק טייברַא רעד טָא ךָאנ .דנַאל
 רעטנוא ץניוװוָארּפ ַא ךָאנ רעזייק ןעשימיור

 םיור ןיא רעבָא טבעל רע .טפַאשרעה ןייז

 ףעירב 79 רע טביירש טלָאמעד .ןעגיוצעגקירוצ

 -כערעב וצ טכוז רע עכלעוו ןיא ןיפיסוי וצ

 וָאלרעדניק טבראטש רע .טָאהט ןייז ןעגיט

 רעביא .טפַאשרעה ןייז ןופ רהָאי 99 ךָאנ

 ןַארַאפ ןענייז טדיוט ןייז ןופ רהָאי סָאד

 עטסגיטכיר 'ד .ןעגנוניימ ענעדעישרעפ 8

 .("רצי ךָאנ 65) .ןיפיסוי ןופ יד ןייז זומ

 ןופ ןעגָאלשעג ונַארב ןופ זיא עצנימ עזעיד

 ןיא ּפָאק רעד .ןעטויווצ םעד ַאּפירגַא גינעק

 רעד זיא םורַא .םינָאיסַאּפסעװו רעזייק ןופ

 ירַאסייק ןַאיסַאּפסעָא ,רָאטַארקָאטוַא" טסקעט
 טהעטש טייז רעדנַא רעד ףיוא .?טססַאוװעס

 ןופ ןעמָאנ םעד טימ קילג ןופ לָאבמיס רעד

 .ַאּפירגַא גינעק

 -ימיור ,סונַאסּפיװ סוקרַאמ ַאּפירגַא

 ױאפ 64 ןיא .בעג .לוסנָאק ןוא לַארענעג רעש

 דנעגוי ןייז ןיא ךָאנ ןעועוועג זיא ."רצי

 ,ןענהָאזרעּפ עטסנידריווקרעמ יד ןופ רענייא

 ךיוא רָאנ ,ןיילַא טויצ ןויז ראפ רָאנ טינ

 -רָאמרע רעד ךָאנ דלַאב .טרַאוװנעגעג רעד רַאּפ

 ןענעישרע רע וזיא רַאזעצ סוילוי ןופ גנוד

 -ילימ ןעשימיור םעד ןופ עציפש רעד ףיוא

 טָאה רעטלע ןעגירהעי 99 ןייז ןיא ןוא רעט

 ןופ גנורעגַאלעב יד ןעמונעגרעביא ןיוש רע
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 -רעדנואוו טימ טָאה רע עכלעוו סוניסורעפ

 סיור ןעוו .טרהיפעג געיז םוצ טקַאט ןערַאב

 רעד טימ טעמכ געירק ןיא ןענַאטשעג ויא

2 

 א

 ןיוש טָאה עטָאלפ רהיא ןוא ,טלעוו רעצנַאג
 םיאנוש לעיפ יוװַא יד טנעקעג טינ רהעמ

 ןהעטשנעגעג

 ןופ ענווא טיירּפשעגסיוא טייוו ןעוועג ןענייז
 טָאה םיור ןעוו טיוצ רעד ןיא ,ערעדנַא יד

 עטָאלפ רהיא ןעוו סָאד ןהעזנויא טזומעג ןיוש

 זיא יז יוו ןייז רעסערג לָאמיירד וליפא לָאז

 "וצ ןהעגרעטנוא יז זומ ,ןעזעוועג טלָאמעד

 ןעטיירּפשסיוא ךיז זומ יז סָאװ םעד בעיל

 םעד בעילוצ ןעביילב ןוא םימי עלַא רעביא

 -ירק רעזעיד ןיא .טקנוּפ ןעדעי ףיוא ךַאוװש

 -ורגַא רעגנוי רעד ןענעישרע זיא עגַאל עשימ

 -ַאק םעד ןעדיינש וצ ןעליופעב טָאה ןוא ַאּפ

 רע ."סוילוי סוטנָאפ" טפור רע ןעכלעוו ,לַאנ !

 ,םימי עדייב לַאנַאק ןעזעיד טימ טדניברעפ

 עסיורג רע טכַאמ לַאנַאק םעד גידנעדוונש

 ןעטרָאד .עטָאלּפ ןייז ראפ ןעפַאהנעזעיר

 טיוא טרָאד ןופ ןוא ןעפיש עלַא רע טרהי

 / וצ דנייפ ןעדעי ןענעגעגעב טנעקעג רע טָאה

 ָאנופירגַא

 יוו םעדכָאנ

 .רַאועצ טסוגיוא ןופ דנויפ

 .ןעפוש יד סָאװ םעד בעילוצ
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 ירא +
 יי טל טא, ,ללל.,ללא,,ןלי יי

 דלַאב .עטָאלפ עצנַאג רעד טימ טייצ רעדעי

 טגיטסעפעב םיור ָאד טָאה רע

 ןופ לייט ַא טימ ןענַאד ןופ רע טרישרַאמ

 -רעפ ןוא םי ןעסיורג ןיא ןיירַא עטָאלפ ןייז

 טוטסקעס ןופ ןַארדַאקפ ןעצנַאג םעד טעטכינ

 רעטנוא ןעיליציס טכָאירעטנוא ןוא יעּפמָאּפ

 טהיצ ,געיז ןעזעיד ןופ טגיהטומרע .םיור

 ןעטצעל םעד ןעגעג סיורַא ליח ןייז טימ רע

 "נַא טגָאלש רע

 .םיור ןיא טּפַאשרעה ןייז טכָאירעטנוא ,ונָאט

 םעד רַאפ רַאזעצ טסוגיוא טימרעד טכַאמ ןוא

 ןעועיד ךָאנ .טלעװ רעד רעביא רעשרעה

 "ווק ןייז .םיור ךָאנ קירוצ רע טמוק ףמַאק

 -םַאַאטש רעביא םהיא טימ ךיז הטַארעב רעו

 ייז ןעבָאה עדייב ןוא ןעטייהנעגעלעגַא עכיל

 "עגרעביא עיצוטיטסנָאק עשימיור עצנַאג יד

 -מהירעב טלעוו םעד טיובעג טָאה רע .טיוב

 -וי וצ לעּפמעט-סעגעיז סלַא ןָאעהטנַאּפ ןעט
 טנערוקנַאק ַא רע טגעירק רעטעּפש .רעטיּ
 -עצ ןופ רעגָאװש רעד ,ףיוה ס'רַאזעצ ןיא

 ןערעוו טקישרעפ לָאז ַאּפירגַא ט'לעוּפ רַאו

 רעבָא דלַאב .ןעיריפ ךָאנ רָאנרעװָאג סלַא

 ןעברַאטשעג (םוולעצרַאמ) רענגעג ןיוז זוא

 רע .ןעפורעג קירוצ םהיא טָאה רַאזעצ ןוא

 6 רעביא טזָאל ןוא טלַא רהָאי 81 טבראטש

 -נוא ןַא ףיוא ןענייז 6 עכלעוו ןופ ,רעדניק

  ןעברָאטשעגסיוא לָאמַאטימ ןפוא ןעמסואוועב

  "רעפ ךיז טָאה ,רעטכָאט ַא ,עטסקעז סָאד ןוא

 .סוירעביט טימ הטַארייה

 ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקעב ,אניֿפירגַא

 ןֵא ןעזעוועג זיא "ערעגנוי יד ַאניּפירגַא"
 .סונַאּפסיא סוקרַאמ ַאּפירגַא ןופ לעקינויא

 -ָאה רעמיור יד ואוו ,ןייהר םייב ןעריובעג

 טָאה יז עכלעוו עינָאלָאק ַא טעדנירגעג ןעב

 "סיזעניּפירגַא ַאינָאלָאק" ןעבעגעג ןעמָאנ ַא
 ןיא יז סלַא .ןלעק טדָאטש יד טסייה טצעי

 רהיא סוירעביט טָאה טלַא רהָאי 14 ןעזעוועג

 טרהעבעג יז .סויטימָאר וצ טעטַארייהרעפ
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 ןַאמ רהיא זיא םיצולּפ .ָארענ ןהוז ַא םהיא

 -רעפ ךיו ןעבָאה ןעגנַאלק ןוא ןעברַאטשעג

 רהיא .טעטפיגרעפ םהיא טָאה וז סָאד טיורּפש

 עועיד רַאפ יז טקישרעפ ַאלוגילַאק רעדורב

 רהיא טפור סוידַאלק רעזייק רעבָא טַאהטדנַאש

 סוּפסירק וצ רהיא הטַארייהרעפ ןוא קירוצ

 וצ קשח רעדיוו יז טגירק דלַאב .סינעיסַאּפ

 ךיוא טעטפיגרעפ יז ןוא הנמלא ןַא ןערעוו

 טימ עבַאגפיוא יד ןַאד ךיז טכַאמ יז .ןעזעיד

 ןופ ץרַאה סָאד ןעניוועג וצ טייהנהעש רהיא

 ןניז רהוא .סוידַאלק רעוויק לעקנָא רהיא

 וצ ָארעגנ ןהוו רהיא ןעזעוועג זיא ויברעד

 טָאה יז .ןהָארט ןעשימיור םעד ףיוא ןעגנערב

 טימ טַאנעס םעד ןעסולפנוואעב וצ טכוועג
 ךילדנע טָאה יז זיב לעטימ עכיליושבא עלַא

 סוידַאלק .קעווצ ןעטשרע רהיא טכיורגרעד

 ךַאװש ןוא טלַא ןעזעוועג טלָאמעד ןיוש זיא

 רהיא .טרעמיקעג גינעוו סָאד טָאה רהיא רעבא

 .-ַארייהרעפ וצ ןעזעוועג זיא טירש רעטסקענ
 ןוא ,רעטכָאט 'סוידַאלק וצ ןהוז רהיא ןעט

 .טגרָאזעב ןהוו רהיא ןיוש יז טָאה טימרעד

 סוידַאלק ןעוו סָאד טכַארטעג ןַאד ךיז טָאה יז

 רהיא ןוא ןעשרעה יז טביולב ןעברעטש לָאז

 רעבירעד םהיא יז טָאה ,רהיא ךָאנ ןהוז

 םעד טָאה וז רָאנ ווו רעבא ,טעטפיגרעפ לענש

 סָאד ןענופעגסיוא ּוז טָאה ,ןעבָארגעב ןַאמ

 רהיא .ןובשח ןעשלַאפ ַא טכַאמעג טָאה וז-

 ןוא ןהָארט םעד ןעגיטשעב דלַאב טָאה ןהוז

 עדעי ןופ ןעסַָאלשעגסיוא ןעזעוועג זיא יז

 ןהוו רהיא טָאה ךָאנרעד דלַאב .גנומהענלווט

 רעטומ ןייז ןופ יווַא יו ןעטכַארט ןעמונעג

 שינגנעפעג עדעי גידנענעק .ןערעוו וצ רוטּפ

 -םיגרעפ עדעי ןופ טעוװועטַארעג ךיז יז טָאה

 -לָאהעג טינ טָאה לעטימ סעזעיד סלַא .גנויפ
 םו ן'פווא טקישעגסיורַא רהיא רע טָאה ןעפ

 טָאה יז .ןעדַאב ןעשלַאפ ַא טימ עלעפיש ַא ןיא

 טָאה ןַאד .טעטערעג ןופרעד ךיוא רעבַא ךיז

 רעד ןעבעגוצרעביא רהֹוא ןעסָאלשעב טשרע רע

 ןעוו .טרעווש ן'כרוד גנוטכירניה עכילטנעפע

 יז טָאה רעדרעמ רהיא ןעהעורעד טָאה יז

 ,ביול ןיימ רעהירפ דיינש" :ןעפורעגסיוא

 יױזַא ..?עפייט ַאזַא ןעריובעג טָאה סע לייוו

 .טגידנעעג ןעבעל רהיא ךיז טַאה

 גנונבייצעב עשיניצעדעמ ,שיטַאנֿפירגַא

 .ףָאלש ןופ ןעביורעב עכלעוו ןעכַאז ןופ
 ןוא עעהט ,עעפָאק ,לָאהָאקלַא : ווו רעגיוטשא

 י ר .שיטַאנפירגַא ןעניוז םויּפָא

 ןופ רעדנירג רעד ,גרָאעג ַאלָאקירנַא

 -ןָאלג ןוא 1404 .בעג .םעטסופילַארענימ םעד

 ןייז ןיא .ץינמעכ ןיא 1990 .טשעג ןוא ַאכ

 -עדעמ רָאטקָאד ןעועוועג רע זיא סיסקַארּפ
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 עי ,עיה עיה עי ,ץיה יה ליה שי עה עמ עה עי עי עי עי ,עי עי ;עיי שי עי עי עי שיט עי שי עי עי עי עי שי עי שיט שי עי שי עי עי; עי שיטה עי עי עי עי ןעייַה יעיה ,עייה עי עי עי עי עי
 ר ר ראש רו יש לא סע שא ר א ר ר ר ראי א ר א רע, ר עט א ראיאט א יא א א ראש א עא א ר לע א א ר ר ר אש אשי

 -קַארּפ ןייז טימ טינ ךיז טנעגונגעב רעבָא ןיצ
 -נעסיװרוטַאנ עניומעגלַא טרידוטש ןוא סיס

 יו טעטיורעווינוא רעגיצּפייל רעד ןיא טפַאש

 -עכ עסיורג ןייז טימ .ןעילַאטיא ןיא ךיוא

 עשימהעב יד רע טרידוטש עסינטנעק עשימ

 רַאפ ןעדָאהטעמ עלעיפ טפַאש רע ןוא גריבעג

 עסיוועג טיג רע .עירטסודניא-ןענימ יד
 -עג רעּפוק םענייר לָאז ןעמ ּיוזַא יוװ םיללכ

 וילב ןוא רעבליז סָאד בָא טלווט רע .ןעניוו
 ןופ גנוניוועג יד טנרעל ןוא ןעזייא םעד ןופ

 ,רעטעּפלַאז ,ץלַאוכָאק יוזַא יו .רעבליזקעווק
 וצ ןעסַאמ ןיא ןיולַא ןוא לָאירטיּפ םענעירג
 -סנָאק-ןעוויוא יד טרעסעברעפ .ןעריצירבַאפ

 ןופ םעטסיס ןייז .ןעיירעסעיג רַאפ ןָאיצקורט
 לעיפ טינ טצעי ךָאנ זיא עיגָאלַארענימ רעד

 רעביא ץוחַא ןעבעירשעג טָאה רע .טרעדנעעג
 -וב עשיניצעדעמ עגיניוא ךיוא עיגָאלַארענימ
 .טייקגיטכיוו רעסיורג ןופ רעב

 -יזומ רעטנרעלעג ,ןימרַאמ ַאלָאקירנַא
 יָאס ןיא 1486 .בעג .עגעלָאק ַא סרעהטול ,רעק

 ענייז .גרובנעדגַאמ ןיא 1556 .טשעג ןוא ןַאר |
 סלווט ןוא עשיטקַארּפ סלייט ןענייז עקרעונ

 1408108 קרעוו ןייז טימ .עשיטערָאעט

 -קע טלָאמעד יד בָא רע טפַאש |

 טרהיפ ןוא ןעמָאנ --- רוטַאלובַאט עדנעריטסיז

 .טפירשנעטָאנ עגיטצעו וד ןייא

 רעשימיור ,םוילוי סוענע ַאלָאקירגַא

 ,ןַאוסַאּפסעװ רעזייק םעד רעטנוא לַארענעג

 -ַאג ןעזעוועג זוא ."רצינ 98 זיב 87 ןעשיווצ

 -לעוו (דנַאלגנע) ןעינַאטירב רעביא רָאנרעוװ

 עשימיור רעטנוא ןעזעוועג טלָאמעד זוא סעכ |

 רעטמהירעב ַא רהעז ןעזעוועג זיא .טפַאשרעה

 -עוועג זיא .רערהיפ-המחלמ ןוא ןַאמסטַאַאטש
 ןעטמהירעב םעד ןופ רעטָאפרעגיווש רעד ןעז

 -לעוו סיוא ,סוטיצַאט רעקירָאטסוה ןעשימיור
 ןעהיצ רעדנעלגנע עגיטצעי יד קרעוװ סנעכ

 1ייג יט 18

 ַאלָאקירגַא .עטכוישעג רעיוו ןופ גנַאפנָא םעד

 "ענעג רעשימיור רעט192 רעד ןעזעוועג זיא |

 סט1זיא |

 -ַאטירב רעביא טרע'יגער טָאה רעכלעוו לַאר

 טָאה רעכלעוו רעגיצנוייא רעד ךָאד רעבָא ,ןעינ

 -ורב ןופ לייט ןעכילדיז םעד ןעפרָאוװרעטנוא

 רע .ְךָאי ןעשימיור םעד רעטנוא ןעינַאמ

 -םיוא רעד טימ ןוא ןעריזיליוווצ ויז טגעלפ
 -וווצ ןעגנוטסעפ ןופ עהייר ַא ןופ גנולעטש

 -עגנויא רע טָאה דיילק ןוא הטרָאפ יד ןעש

 ךָאנ .ןעיוטרַאּפ עדנעריטלָאװער יד טליטש

 עטָאלפ ןייז ןופ לייט ַא רע טָאה געיז ןעועיד

 -עד .ןעינַאטירב ץנַאג ןעלגעומורַא טקושעג
 -עוועג לעפייווצ ןיא ךָאנ טלעוו יד זיא טלָאמ

 .ַארעדָא לעזניא ןַא יא ןעינַאטורב ביוא ןעז

  טַאהעג טָאה גנולגעומוא עזעיד .טנעניטנַאק

 .ןעפַאשוצבָא לעפייוצ םעד טָא קעווצ םעד
 .טלעוו וד טָאה ןעקנַאדרעפ וצ םהיא רָאנ ןוא

 -עג יד רעביא העידי עגיטכיר יד ןעמוקעב

 / ןיא האנק ךרוד .דנַאלגנע ןופ עגַאל עשיפַארגַא

 -קירוצ םיור ךָאנ רע זיא ףיוה ןעכילרעזייק

 .גנַאל טםֹונ זיא רע ואוו ,ןערָאװעג ןעפורעג

 זיא רע סָאד טביולג ןעמ .ןעברָאטשעג םעדכָאנ

 .ןערָאװעג ט'םס'עג

 יד ןופ רענייא ,ףלָאדור ַאלָאקירנַא
 -רהאי ןעט18 ןופ רענעמ עטרהעלעג עטסערג

 .טשעג ןוא ןילעפַאב ןיא 1449 .בעג .טרעדנוה
 -יא ןעגַארטרָאפ ןעטלַאהעג טָאה .1489 ןיא

 ןעמ .טדעטש ענעדעישרעפ ןוא עיפָאזָאליפ רעב

 -ָארּפ יד ןעטָאבעגנָא לָאמ עגיניוא םהיא טָאה

 ןיא ,טגאוטנע טָאה רע עכלעוו עלעטש-רָאסעפ

 ןוא עשינייטַאל ןיא טנרעלעג רהעז ןעזעוועג

 קשח ןעסיורג ַא טמוקעב .ןעכַארּפש עשיכירג
 -עיד וצ ךיז טפרַאװ .שיערבעה ןענרעל וצ

 "ווא ןעכילריטַאנרעביא ןַא טימ םוידוטש ןעז

 ןוא קנַארּק ןענרעל ןעטימ ןיא טרעוו .רעפ

 -קַא ןעט98 ןיא טייברַא לעיפוצ ןופ טברעטש

 : .1485 רעבָאמ |

 ,דנַאל =ב (.טַאל) ,רוטלוקירגַא
 . ײדנַאל :ןעמַאזוצ .ןעטויברַאעב --

 --.וובירעקַא רעדָא (המדאה תדובע) טייברַא
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 יע עי יא א ר יי עא עא עא עא
 5055 0 שיסט 0 ראש טשיהיעשישייט ישי קיש שטיי יי שייטשיסעשיי שיט שיסט קיט שיט ייט שי טויט קיט קייט שי קי שיט שיט אזיי קייט וקיסשיײס עי

 םעד טנרעל עכלעוו טפַאשנעסווװ יוד זיא יז

 עלַא ןעמוקעבוצסיורַא דרע רעד ןופ ןעשנעמ

 -טיונ-סנעבעל עטסגיטכיוו ןוא עטשרע ענייז

 -ודנוא רעדָא ןעטקעריד ףיוא ,ןעטייקגידנעוו

 -שנעמ וד ווו טלַא יוזַא זיא יז .ןפוא ןעטקער

 גנע ויא עטכושעג רהיא ןוא ,טסבלעז טייה
 -נַאג רעד ןופ עטכישעג רעד טימ ןעדנוברעפ

 ןָאוצַאנ רעדעו ןוא ,ללכב טייהשנעמ רעצ

 עבלעוו עירטסודניא עטשרע וד זיא יז .טרפב

 טנרעלעג טלעו רעד ףיוא טָאה שנעמ רעד

 רעד סלַא ןערעוו טכַארטעב םורַאד ףרַאד ןוא

 -ַאויליוװיצ עכילשנעמ רעד ןופ גנורּפשרוא

 | .ןָאיצ

 ןוא לַאזרעװינוא יז זיא טפַאשנעסיוו סלַא

 גוגנעהבא ןיא יו  .לַאקָאל רָאנ טסנוק סלַא

 ןוא ןָאועס ,טַאמילק ןופ סולפנויא םעד ןופ

 טייקפעיט ןוא טייקכיוה רעד ןופ ;רעמעװ

 רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןופ ,ןעדָאב ןופ

 :ןרעסַאװ יד טימ גנַאהנעמַאווצ רהיא ןוא דרע

 םיגהנמ יד ןוא ןעבעל סָאד ןופ ךיוא יװ

 רעזנוא ןופ ןעדנעגעג ענעדעישרעפ וד ןופ

 -נוברעפ גנע וו זיא טפַאשנעסיוװ סלַא .דרע

 קינַאטָאב ,עיגָאלָאעג ,עימעב רעד טימ ןעד

 ןיא ךעלסיב וצ ךיוא זיא יז .ץעיגָאלַאיב ןוא

 ןופ ןעגייוצ עלַא טעמכ טימ גנַאהנעמַאווצ

 .תעדח-ץע םעד
 טייהשנעמ ענוילק יד טָאה גנַאפנָא ןיא

 טָאה רוטַאנ עוורפ וד סָאװ סָאד ןופ טבעלעג

 -עג ןופ ןוא ,טצָארּפשעגסיוװַא דרע רעד ןופ

 -ערגרעפ רעד טימ .שיפ ןוא תויח ףיוא געי

 ןיא לעגנַאמ רעד טָאה להָאצ רעייז ןופ גנורעס

 -םיונ יד ןעלהיפ טכַאמעג ווז לעטימסנעבעל

 -על ֹוד ידכב ןוהט וצ סָאװטע טייקגידנעוו

 ויז ןופ לייט ַא .ןערעסערגרעפ וצ לעטימסנעב

 ךיז תויח עדליוו ךָאנ גידנעגָאי ךיז ןעבָאה

 ואוו ןעדנעגעג עגיגרַאב יד םורַא טיירּפשרעפ

 ןעבָאה ייז .ןעטלַאהעב ךיז ןעגעלפ תויח יד

 -לעוו רעמיוב-טכורפ עלעיפ ןעפָארטעגנָא טרָאד

 םורַא ;טריצודָארּפ טָאה טסבלעז רוטַאנ יד עכ

 .ןעבעל

 ןוא טצעזעב ךיז ייז ןעבָאה רעמיוב עזעיד

 .טפַאשלעזעג רוטלוקירגַא עטשרע יד טעדליבעג

 עכלעוו ערעדנַא יד טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ערעיט עמהַאצ עלעיפ ןעפָארטעגנָא ןעבָאה

 ךיז ןעבָאה רעדלעפדזָארג עכַאלפ עטייוו ףיוא

 -ָאה עטשרע יד .ןעבעל ןעדַאמָאנ םוצ ןעמונעג

 וד ןוא ןעצנַאלפ טימ טגיטפעשעב ךיז ןעב

 . -עג עועיד עדויב .טכוצהיפ טימ ץעטייווצ

 .רוטלוקירגַא רעד וצ ןערעה

 -לעפ ןעמ טניפעג טייצ רעגיטנייה ויב ךָאנ

 -ָאה ןרעטלע ערעזנוא יוװ ןעבעל עכלעוו רעק

 .םייצ עלערוטלוקירגַא רעד רַאפ טבעלעג ןעב

 ַאדנַאב רעד ןופ ַאנַאיּפַאּפ ןוא ןעוילַאמ יד

 -ָאק יד ףיוא .ןעמַאלפ-ָאגַאס יד ןופ ןעבעל

 םי ןעשידניא ןעכילדיז םעד ןופ ןעּפורג-לַאר

 ןופ רהָאי סעצנַאג ַא רעניואוונייא יד ןעבעל

 ענעריובעגנווא יד .שיפ ןוא סינ סָאקָאק

 יד .ןעזָאקירּפַא ןופ ןעבעל ַאקירעמַא דיז ןופ

 ןופ ןעבעל ןעיליזַארב ןופ ענעריובעגנווא

 ןוא לעּפע-יירב ,סַאנַאנַא ,ָאַאקַאק ,ןענַאטשַאק
 -וורג .ןעשונַארָא ,ןערעב ןופ להָאצ עסיורג ַא

 סָאד ַאקירפַא לַארטנעצ ןיא ןעסקַאו סינ עס

 םיטבש עגיטרָאד יד עכלעוו ןופ רהָאו עצנַאג

 זןענייז ַארַאהַאז רעד ןיא ןעלטאד יד

 רעד .רערהיפ ןענַאװַארַאק עלַא רַאפ זויּפש יד

 יד ןוא ןעקיללָאמ יד ןיא םיוב טכורפטיורב
 רַאנָאמ 8 עצנַאג ןעסקַאװ עכלעוו ןעניּפילופ

 -עג קירוצ גנַאל טינ זיב ןענייז ךילרהעי ןעמ

 יוד ןופ לעטימסנעבעל עגיצניוא סָאד ןעזעוו

 ךיז ןעזָאל עזעיד .ענעריובעגנווא עגיטרָאד

 ןליפא רַאבסינעג ןענייז ןוא ןעטלַאהעב ךיוא

 עועיד ןיוש .ןעקילפ םעד ךָאנ ןעטַאנַאמ 4

 םייב טירש ןעטשרע םעד טגייצ ןיילַא טָאהמ

 -ורגַא רעד וצ רוטלוק םיוב ןופ גנַאגרעביא

 | .רוטלוק

 טנעכערעב 2.4. עס1896+ רעדנעזייר רעד
 ןעמהענרעפ עכלעוו רעמיוב-טכורפ 97 סָאד

 ןופ ןעזייּפש ןענָאק דרע רעקַא ןעשילגנע ןיא
 .רהָאי ןעצנַאג ן'כרוד ןענהָאזרעּפ 19 זיב 0
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 סָאד טעטפיוהעב דלָאבמוה ןָאפ רעדנַאפקעלַא
 לָאמ 8 ןעביורט טסקַאוו רעכלעוו גנַאסיּפ רעד

 80 ויב 70 ןופ לָאמ סעדעי ןוא רהָאי ןיא

 -ַארּפ לעיפ ווזַא לָאמ 80 ןזיא ,טכיוועג טנופ

 ןעסקַאװעג ןייז ןעלָאז ןעצייוו יוװ רַאבטופר

 -ורעמַא-דרָאנ יד ןיא .םיור ןעבלעזמעד ףיוא

 רעסיוועג ַא טסקַאוו רעדלעוו טיאוקזעמ רענַאק

 -לעוו ,ןעדָאב םעד רעביא ךיוה לָאצ ןיוא ,טָאש

 רהעז ןעסערפ ערעיטליומ ןוא דרעפ יד ןעכ

 ןיא ןערעוו ןעבלעזמעד ןופ סעברַא יד .ןרעז

 .טיורב סלַא ןעקַאבעג ןוא ןעלָאמעג ָאקיסקעמ
 ַא ןעועוועג ךילגנירּפשרוא זיא טָאש רעזעיד

 יד .ענעריובעגנויא עגיטרָאד יד ראפ זווּפש

 טכורפ טיורב-סיגנַאהָאו םעד ןעסע רעינַאפיבַא

 .רעסַאװ טימ רעדָא ןעקורט רעדעוװוטנעו
 (1000ע140469, 60688. 646 401002161) .

 -ווב-סינ ןעסקַאװ ןעדנעגעג עשילישט יוד ןוא |

 טרעדנוה 8 זיב 9 ןופ ןעגָארט עכלעוו רעמ

 ןוא ,ןעלדנַאמ סלַא סיורג ווזַא לָאמ ויווצ סינ

 עכלעזַא 200 .ןענַאטשַאק יוװ ןעקַאבעג ןערעוו
 ןעטסערג םעד ןעכַאמ טַאז ןענָאק ךילגעמ טינ

 -ווב) ןעירַאקוַארַא עכלעזַא 16 רעדָא ,רעסע
 ראפ ןעשנעמ ןייא ןעטלאהפיוא ןעטלַאװ (רעמ

 -דיז ןופ רעדלעוו-נייּפ יד .רהָאי סעצנַאג ַא

 יד ,ילישט ןופ לעפָאטרַאק עדליוו יד ,ַאטָארוע

 רהעז ַא ראפ ןענייז ייז ,ורעפ ןיא עזריה

 -סנעבעל עגיצניוא סָאד ןעזעוועג טווצ עגנַאל

 גנורעקלעפעב עטכידעג רהעז ַא רַאפ לעטימ

 רעהעז-נוז יד ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקעב
.(161 8116 ,06162160266 006862018) 

 ענעריובעגנייא יד ןעלמַאז ַאקירעמַא דרָאנ ןוא

 (2128ת18 240024168)ריה-ּפמוז םעד ךילרהעי

 -ַארב ןיא .טסבלעוכיז ןופ טסקַאו רעכלעוו

 זיור רעדליוו רעד טסקַאוװ ָארגענ יד ייב ןעיליז

 -וור ךיז טסע רעכלעוו (סזעעפ פט/יט1248)

 ..טלוושעגבָא רע יו םעדכָאנ זיולב טייהוע

 טרעניארע טרופנייווש גרַאעג רעדנעזויר רעד |

 ןייר טרַא ןייא (1זג 116126מ טסת ,411112)

 עלַא ןופ טבעלעג ךיוא ייז ןעבָאה

 .ןעסעגעג זיימ ןוא ןעט ר

 רעכלעוו 01128 םטמ01808 טפור רע ןעכלעוו

 -ַאװ עלַא ןיא טעמב טיוצנעגער ןיא טסקַאװ

 טרעוו עזעיד שטָאכ ןוא .דנַאלָאגנָאב ןופ ןרעס

 -יטרָאד יד ןופ ךָאד יז טרעוו ,טלעמַאזעג טינ

 רעלופקַאמשעג ַא סלַא טצעשעג רעבַארַא עג

 -ךיו ןופ ַארַאהַאז רענעקורט רעד ןוא .לכאמ

 "פעו ןוא ןעלָאנק ,ןענהַאב ןעסקַאװ ַאקירּפַא
 -ַאמ יד טפַאז סנעכלעוו סיוא ןעטכורפ עגיט

 טמוק יוזַא ווו .טשרוד רעייז ןעשעל ילוג

 ןעסקַאװ ןעלָאז עסקיוועג עלַא וד טָא זַא סע

 -וטרַא ןיא ךיז טרהעלקרע ,טסבלעז ךיז ןופ

 .?קינַאטָאב" .לעק :

 ןעצנַאלפ עדנעסקַאווטסבלעז וד וצ טסקענ

 טרָאז

 .םרָאפ ןעגיטנייה ןיא טינ ךילנהעוועג ,שוולפ

 ,ןעטַאר ןעסע דנַאלָאגנָאב ןופ רעגענ-רָאד יד

 -דרע עטעפ ,ןענעייה ,רעגויסַאַא ,ןעגנַאלש

 -ניא יד .ןעפיור ןוא ןעטימרעט ,ענַאיּפרָאקס

 תויח עדליוו ןעסע ַאנַאוג שיטירב ןופ רענַאיד

 ,ןערָאטַאגילַא ,ןעפַא ,ןעטַאר ךיוא שופ ןוא

 -וור ,סעקשזַארומ ,םרעוו ,(םיעדרפצ) שערפ

 -עוו ןעיבַארַא ןיא .רעפַאק ןוא ןעװרַאל ןעּפ
 "עּפַא סיורג טימ ןעסעגעג ןעקערשייה ןעו

 -ַאר טציא ךיוא ךָאנ ןערעוו אניכ ןיא .טיט

 ןערעוו ךיוא יוזַא

 ןיא ןוא דנַאלשטייו ןיא ןעסעגעג דרעפ

 -עטשרָאפ רעבירעד ךיז ןָאק ןעמ .ךיירקנַארּפ

 טָאה טייהשנעמ עגילָאטַא רעזנוא סָאד ןעל

 טבעלעג עדָא'רעּפ עלערוטלוקירגַא רעד רַאפ

 .-וו יד תעב .םישמר ןוא םיצרש עכילנהע ןופ

 -לוקירגַא םעד ןיא ןעטערטעגנויא ןענייז ןעד

 -ופיסַאלק ייז רַאפ ןעמ טָאה ןענכ ןעלערוט'

 -וור סלַא טנעכיוצעב ייז ןוא תומהב יד טריצ

 .עניירנוא ןוא ענ

 ךָאנ ויא ץענ ןהָא ןעגנַאפשיפ רעד

 .ןעקרעמעב וצ  ַאקטַאשמַאק ןיא טנייד

 (6מ6 1246 ומ 8100114) ןַאנעק שודָאשזד
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 -לעפעב טכידעג יוזַא ןרעסַאו ןהעזעג טָאה

 רַאפ ךעלפ עצנַאג יד סָאד ןעסקַאל טימ טרעק

 טימ טקעדעב ןעזעוועג זיא טייוו-ןעטסרָאיוװ

 -וומ עכנַאמ ןיא .ןעסקַאל עדנעליופ עטדיוט

 ויב 18 ןופ עגידנעבעל ןענופעג רע טָאה ןעכ

 ערעייז סָאד טכידעג יוזַא ,סיורג לָאא 0
 ןופ טקעדעב טינ ןעבילבעג ןענייז סנעקור

 ןעגנַאפ רעניואונויא עגיטרָאד יד .רעסַאװ

 ןַאיטסַאב ףלָאדַא .דנעה יד טימ ךַאפנויא ויז

 -מַאק ןיא סָאד .(ע00166+ 0812480608) טגָאז

 טינ ןעבָאה ענער'ובעגנויא יד ואוו ַאידָאב

 ייז ןעבָארג ,גנַאפשיפ םעד רַאפ ןעצענ ןייק

 סָאד ןיהואוו ךייט ןעפעיט טינ ןעלָאמש ַצ

 גידנעּפעלשטימ ןיירַא טפיול םי ןופ רעסַאװ

 יד ןעגנַאפ ןוא ןיירַא ןַאד ןעהעג ייז .שיפ

 יד ייז ןעּפעש םעדכַאנ .דנעה יד טימ שיפ

 ךיוא ןעוהט עבלעזסָאד .סיוא רעדעיוו רעסַאיו

 .רענַאידניא ָאנַאװג יד

 םעד טָאהעג טָאה עטגָאזעג רעהַא זיב סעלַא |

 -יידעב עניײמעגלַא יד ןערהעלקרע וצ קעווצ

 -קַארַאכ ןייז ןערהעלקרע וצ ,טרָאװ ןופ גנומ

 ןעבעל סָאד ןרעדליש וצ ,עבַאגפיוא ןוא רעט

 עלערוטלוקירגַא רעד רַאפ ןעשנעמ םעד ןופ

 רעד ןיא סָאד ןעגֹווצ וצ ךילדנע ןוא .עדָאירעּפ

 -גַא רעד ןופ גנולקיווטנע רעד ןופ עטכישעג

 רעד ןופ עטכישעג יד ךיוא טגעיל רוטלוקיר .

 -ַאויליוװיצ עכילשנעמ רעד ןופ גנולקיווטנע

 -עג רעד וצ רעביא רימ ןעהעג טצעי .ןָאיצ

 -לוקירגַא ןופ גנולקיווטנע רעד ןופ עטבוש

 -רעטלַא ןיא ןענָאיצַאנ ענעדעישרעפ ויב רוט

 -- : רדפכ ,םוט

 -וא טייהשנעמ יד זיא יוזַא יוװ ענַארפ יד

 עדנעסקַאווטסבלעז ענעי ןופ ןעגנַאגעגרעב

 ןָאק יוביועקַא ןעטשרע םעד וצ עסקיוועג
 יד ,לייו .ןערעוו טרעפטנעעב רעווש רהעז

 ,טרהיפעג וצרעד ןעבָאה עכלעוו ןעדנעטשמוא

 רעקלעפ ענעדעישרעפ ייב ןעזעוועג ןענייז

 ןיא גנַאגרעביא רעד ןוא ,ןעדעישרעפ רהעװ

 .ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא ןעזעוועג ךיוא

 רוטלוקירגַא
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 -עב ַא ןרעניארע וצ ָאד זוא טנַאסערעטנוא

 -נול .רד רעשרָאּפרוטַאנ רעד עכלעוו גנוטכַאבָא
 ןעזוומַא יד רעביא טכַאמעג טָאה םַאקעס

 ןיא ןעבירשעב ייז ןוא (סעקשַארומ ,םילמנ)

 10041421 04 ?86 1הממסהמ 8000 םעד

 : טגָאז רע ואוו

 ןופ להָאצ עסיורג ַא טקרעמעב בָאה ךיא,

 ןעסיורג ַא רעטנוא גידנעטייברַא ןעזוומא יד

 ַא טיובעגפיוא ייו ןעבָאה טרָאד .ןייטש

 ייז ןעבָאה רעלכייּפש םעד םורַא .רעלכווּפש

 ַא טגָארט סעכלעוו זָארג טרָאס ַא טצנַאלפרעפ

 ןעמָאָאז רעזעיד .ןעמָאָאז ןעסייוו םעניילק
 ןערָאװעג טלעמַאועג ייז ןופ רעטעפש זיא

 ןוא סע זַא .טגיילעג ןנוז רעד ןעגעג ןוא

 -עג םהיא ייז ןעבָאה ןעקורט ןעזעוועג ןיוש

 .רעטעוו ןעטכוופ םיוב .רעלכויּפש ןוא טּפעלש

 םוצ טּפעלשעגסיורַא רעדיוו םהיא ויז ןעבַאה

 רעלכייּפש ןיא רעדיוו םעדכָאנ ןוא ,ןענעקירט

 ,סָאד ןעסעילש םעד ןופ ןָאק ןעמ ?.טּפעלשעג

 ויב טיויהשנעמ עטשרע יד טָאה רעדעווטנע

 טסנוק עסיורג יד טָא קלָאפ םעניולק ןעזעיד

 ןוא ןעדנעטשמוא עבלעזיד ,רעדָא טנרעלעג

 -מרעוו עניולק יד טָא ןעבָאה עכלעוו טפנונרעפ

 זייּפש טימ ןעגרָאועב וצ ךיז טריטקיד ךעל

 -סָאד ןעשנעמ ןעסיורג םעד ייב ךיוא ןעבָאה

 -סעב רעד זיא טיונ יד .ןוהט טנעקעג עבלעז

 .רערהעל רעמ

 :סע כל ט כיש עג

 סָאװ לַאורטַאמ עטרעווסנעיורט יד ןופ

 -ורגַא רעד רעביא טציזעב עטכושעג רעזנוא

 סלַא :סָאד ןעטפיוהעב ךיז סע טוָאל רוטלוק

 ןיא ןענַאטשטנע יז זיא ךַאפ עשיטקַארּפ ַא

 ןעכירג ,ןעדוי יד ןעבָאה ייז ןופ .ןעטּפיגע

 .טנרעלעג רוטלוקירגַא ֹוד רעַאגַאהטרַאק ןוא

 ךיז ןעניפעג עכלעוו ןעפילגָארעיה עלעיפ וד

 יד ,לעביב יד ,סמואעזומ ענעדעישרעפ ןיא

 דָאיזעה ןוא סוליציס ,סודָאטַארעה ןופ קרעוו

 .עטכושעג רעד רַאפ לַאירטַאמ סָאד ןעדליב
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 :ןעטּפיגע

 -מוא עכילריטַאנ עגילָאמַא ס'נעטּפיגע

 רַאפ גיטסניג רהעז ןעזעוועג ןענייז ןעדנעמש

 -וגער יד .טייברַא-דרע רעד ןופ גנַאפנָא םעד
 סולינ ןופ גנומעוושרעביא עכילרהעי ערעל

 טַאה ןעמווצ עטלַא ץנַאג טייז (טרָאד העז)

 -עב וצ סיוטשנָא רעטשרע רעד ןייז טזֹומעג
 יד סָאװ לָאמ ןעדעי טימ .דרע יד ןעטייברַא

 טכַארבעגטימ סע טָאה ןעמוקעגנָא זיא רעסַאװ

 ןעוָאלעגרעביא םהיא ןוא געוו ןופ ןעמָאָאז

 -עגנעמַאווצ ךיז טָאה רע ואוו פמוז םעד ןיא

 -אווצ רעד .ןעטמיגע ןופ םעד טימ טרָאָאּפ

 טצַארּפשעגסיורַא טָאה ןעמָאָאז רעטרָאַאּפעגנעמ

 -ַאטַאב העז) ןעסקיוועג עיוונ ּפמוז םעד ןופ

 -ַאה ןערָאװעג ןעקורט זיא דרע יד ןעוו .(קינ

 .ןעסוירסיוא עזעיד טפרַאדעג רעטּפיגע יד ןעב

 גנַאל ייז ןעבַאה דנעה יד טימ ןוהט וצ סָאד

 -כילמעווקעבנוא יד ָאזלַא טָאה ,טנָאקעג טונ

 םעד ןופ גנודניפרע רעד וצ טרהיפעג ייז טייק

 ךיז ןיא טגָארט רעכלעוו רעסיורדרע ןעטשרע

 -ויא-רעקַא ןעגיטנייה ןופ ּמיצנירּפדנורג םעד

 רעכלעוו (טרָאד העז) סוריזָא טָאג רעד .ןעז

 לָאבמיס רעד ןעזעוועג רעטּפיגע יד ויב זיא

 םימ טעדליבעגבָא זיא (הכרב) ןעטוג ןופ

 .דנעה ענייז ןיא רעסייר-דרע עכלעזַא ויווצ

 רעבעגצעזעג רעד ןעזעוועג ךיוא זיא סוריזַא

 -עגבָא ָאד רע זיא רעבירעד .רעגעירק ןוא
 ןופ ץוש םוצ .ןעמרָאפ עדייב ןֹיא טעדליב)

 רעטּפיגע יד ךיז ןעבָאה געירק ןיא יוברעקַא

 ןעבלעזמעד טימ טנעידעב ןעדוי יד ךיוא יווװ

 (19 ,98 ג"ו לאומש א) .עפַאװ סלַא גווצעג

 -רוא םעד ןיא ןייא ךיז ןעקוק רימ ביוא

 רימ ןעניפעג (0) ףולא רעזנוא ןופ גנורּפש

 אפ

 -םוגע ןעכילגנורפשרוא םעד םהוא ןיא ךיוא

 | .רעסייר-דרע ןעשיט

 טָאה םירצמ ןיא ןעמוקעג זיא ףסוי ןעוו

 טלעקיוװטנע טייוו דנַאל יד ןענופעג ןיוש רע

 -עג ןיוש זיא ןרָאק .רוטלוקירגַא רעד ןיא

 ץייוו סָאד טגָאז סעדָארעה .ןיימעגלַא ןעזעוו

 ןעסברע רעבָא ןעזעוועג טינ טלָאמעד ךָאנ זיא

 ראפ טינ שטָאכ ,רעלוּפָאּפ ןעועוועג ןענייז
 -נַאה םעד רַאפ רָאנ ךיורבעג םענעגיוא רעייז

 ןעועוועג ךיוא ןיוש זיא טכוצהיפ יד .לעד

 הערּפ ןעוו .דנַאטשוצ ןעדנעהילב רהיא ןיא

 ןענייז עילימַאפ ם'ףסוי סָאד טרעהעג טָאד

 -נָא ייז רע טָאה רעטכוצ-היפ רעדָא רעכוטסַאּפ

 סע ואוו ןשוג ןופ רעצעלּפיזָארג יד ןעטָאבעג

 -ַאמס עכילגינעק יד ןענופעג ךיוא ךיז ןעבָאה

 ןעמיוצ ם'ףסוי זיב .(6 ו"מ תישארב) סעדז

 : רעגריב ןעדעי וצ טרעהעג דנַאל סָאד טָאה

 וד ףיוא ןעטייברַא טלָאװעג טָאה רעכלעוו

 "רעביא דנַאל ּוד זיא ןַאלּפ ס'ףסוי ךָאנ ,דרע

 רע .גינעק םוצ םוטנעגייא סלַא ןעגנַאגעג

 -דרע עכילרעגריב סָאד טלעדנַאוװעגמוא טָאה

 רעגריב יד ןוא ,ןעכילטַאַאטש םוצ םוטנעגווא

 ןופ לייטפניפ ַא ןעלהָאצ טפרַאדעג ןעבָאה|

 .טריצודָארּפ ןעבָאה יוז סָאװ סעלַא

 -עג ןענייז ןעטקודָארּפ עניימעגלַא ערעייז
 -ָאה ,ךלימ ,טכורפ ,ליוא ,ןייוו ,ןרָאק ןעזעוו

 /  .הרעפ ןוא לעמעק ,רעדניר ,ףָאש ,גינ
 ר עצ ינע פ = םינע נ כ

 ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ןעדוי יד ןעוו
 רהעז ןענופעג דנַאל סָאד ןיוש ייז ןעבָאה ןענכ
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 סָאד .רוטלוקירגַא רעד ןיא טלעקיווטנע טייוו

 תומש) לעביב רעד ןופ ןהעז טכייל ןעמ ןָאק

 -ַארטס ןוא סָאדָארעה ךָאנ .(8 ג"ו ,17 ,8 'ג

 ןעבָאה ךילגנירפשרוא םינענכ ֹוד ןעלַאז ַאב

 סרעבע גרָאעג ,רעעמ ןעטיור םויב טניואוועג

 -ללעה ךירדעירפ ךָאנ .גנוניימ רעד ןעגעג זוא

 - (0ט160:9080מ. 2806 1, 80146 209.) דלַאװ

 ןופ רענייא ,יּפַאּפ גינעק רעשיטפיגע רעד לָאז

 עיטסַאניד רעטסקעו רעד ןופ ס'הערּפ יד

 ןיא ןעטירשעגנייא ןעבָאה ("רצי ראפ 9900)

 עלעיפ .רעצינעּפ יוד טכַאורעטנוא ןוא ןענכ

 -ַאװעג טּפעלשעג ןעטּפיגע ךָאנ ןענייז ייז ןופ

 (.ד.ז) ַאטלעד רעד ףיוא טצעזעב ןוא ןער

 ןופ רעטנעצ רעד ןעזעוועג זיא טרָא רעזעיד

 -עג ייז ןעבָאה טרָאד .יוברעקַא ןעשיטּפיגע

 ךָאנ רוטלוקירגַא יד רעטפיגע יד ןופ טנערעל

 רעטנוא .ןעטייצ ס'םהרבא ראפ רהָאי 0

 -ַאה טפַאשטכענק רעשידוי רעד ןופ טייצ רעד

 דנַאל רעייז ןוא םיירפעב ךיז רעצינעפ יד ןעב

 יד ןעכלעוו ןיא דנַאטשוצ םעד וצ טלעקיווטנע

 -עג ןעמוקנָא רעיוו ייב סע ןעבָאה ןעדוי

 ,רעצינעפ יד ,ייז (רעצינעפ העז) .ןעפָארט

 -נופרע ןַא סלַא טנעקרענַא לַארעביא ןערעוו
 רעלדנעה עגיטכומ ןופ קלָאפ ַא .קלָאפ שירעד
 ןייק םורַאד זיא סע .רעביור-עעז ךיוא ןוא

 ןיא רוטלוקירגַא יד ןעבָאה ייז סָאד רעדנואוו

 -עבעגסיוא ןוא טעטיירברעפ רהעמ לעיפ ןענב

 טימ גידנעלדנַאה .רעטּפיגע יד יוװ טרעס

 ןעבָאה ןעטסיק עדנעגעילמורַא יד ןופ רעקלעפ

 טכַארבעגניירַא דנַאל ןעגויא רעיוז ןיא ייז

 טריוװָאטלוק ןעבָאה ייז עכלעוו ןעצנַאלפ עוונ

 עשידנעלסיוא יד ןעבָאה ייז .דנַאל רעייז ןיא

 ףיוא ןוא עגירעייז יד טימ טרָאָאּפעגנעמַאזוצ

 וליפא טרעוו סע .עיינ ןעפַאשעג ןפוא ןעזעיד

 -עצ יד טצנַאלפעג ןעבַאה יוז סָאד טעטּפיוהעב

 ,ןעניבערעט ,ןעניפ ,ןעטכיפ ,ןונבל ןופ ןרעד

 ,ןעזָאקירּפַא ,ןעטשרעג ,ןעגגָאר ;ץייוו ,ןעוו

 ןענייז עכלעוו ןעלקיטרַא ערעדנַא עלעיפ ןוא

 .טינשבָא ןעדנעגלָאפ םעד ןוא ןענופעג וצ -

 .|ע דו י י ד

 ךיז טביוה טקנוּפדנַאטש ןעשילביב ןופ

 לבה ןוא ןיק טימ רוטלוקירגַא יד ןָא

 זיא רעטשרע רעד .(8 ןוא 9 'ד תושארב)

 רעמייווצ רעד ןוא רעיוברעקַא ןַא ןעזעוועג

 ןעשיווצ ןענַאטשטנע זיא הָאנק ַא .ךוטסַאּפ ַא

 םעד טע'גרה'עג טָאה רעטשרע רעד ןוא עדייב

 ןעטלַאשרעפ רעבירעד טָאה טָאג .ןעטייוונ

 לָאז דרע יד סָאד רעיוברעקַא ןעטשרע םעד

 ראפ ןיול ןעגיטכור םעד ןעבעג טינ םהיא

 ראפ דנו-ענ ןייז לָאז רע סָאד ןוא טייברַא ןייז
 יד טגָאז טלָאמעד טםייז .ןעבעל ןעצנַאג ןייז

 ןעטשרע םעד טצנַאלפעג טָאה חנ סָאד ,לעביב

 טגָאז סע רעבא (20 'ט תישארב) ןעטרַאגנייװ

 זיב םדָא ןופ תורוד עלַא יד סָאװ טימ טינ
 ןיומעגלַא ןיא .טגיטפעשעב ךיז ןעבָאה חנ

 עכיוה ַא רוטלוקירגַא רעד לעביב יד טיג

 עגידריוו ַא סלַא רהיא טכַארטעב ןוא גנולעמש

 "עק סָאד זנוא טלהעצרעפ ֹוז ..גנוגיטפעשעב

 םיאיבנ ךיוא :;היוע ,דוד ,לואש יוװ עגינ

 דנַאטש -יוברעקַא ןופ ןענווז םיטפוש ןוא
 סָאד .ןעגיטשעג עפוטש רעטסכעה רעד ףיוא
 -נעדיול א ןעזעוועג וויא החיזע גינעק רעד

 םימיה ירבד 'ב) .רעטייברַא-דרע רעכילטפַאש

 ןיא השילע ןענופעג טָאה והולא .(10 'וכ

 -רַא רעד ייב טנַאּפשעג ןעסקָא 12 טימ דלעפ

 , .םיוב

 ךיוה רהיא ןעבָאה ןעטסידומלת יד וליפא

 ול ץאש םֹדָא :טגָאז רזעילא 'ר .טצעשעז

 ַא םינ טָאה סָאװ רענויא -- םדַא ונא עקרל

 ,לווו ;טינ שנעמ ןייק ויא דנורג לעקיטש

 ןתנ ץרָאהו 'הל םימש םימשה , טהעטש סע

 הבר שרדמ רעד .(ה ג"ס תומבי) ?םדָא ונבל

 ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ רעד (ב"כ ארקיו) טגָאז

 רעד דלעפ םעד ףיוא טינ טייברַא ןוא דלעג

 ןיולַא ןעטיסידומלת יד .ןעגינעגרעפ ןייק טָאה

 טימ טגיטפעשעב סלייטנעטסרהעמ ךיז ןעבַאה

 םידימלת עניוז וצ טגָאז אבר .טייברַא-דרע

 טַאנָאמ) סגנילהירפ ןוא טינ טמוק"
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 טסברעה ןיא טינ ךיוא וו ("ןסינ"

 ןוא לייוו (ב האפ ?יורשת" טַאנָאמ) |

 םיאנת יד ןענייז ןעטַאנָאמ ייווצ עזעיד

 טגיטפעשעב ןעפליהעג ערעייז טימ ןעזעוועג |

 טגרָאזעב טָאה הפצמ ןופ ןועמש 'ר .דלעפ ןיא

 .(ןתנ 'רד תובא) לאילמג 'ר ןופ טָאָאז וד

 "רַאעב טוומעג טָאה סונקרה ןב רזעילא 'ר

 ןעדעי דלעפ ןייז ןופ (131606) םייב ַא ןעטייב

 הבישי רעד ןיא ןעגנאגעג זיא רע רעדיוא גָאמ
 ןיא ויבֲא .(ד"נ תבש) יאכז ןב ןנחוי 'ר ןופ

 ןייז ףיוא ןעבעג גנוטכַא ןעגנַאגעג ךולגעמ

 ןענרעל ןעגנַאגעג זוא רע רעדייא דלעפ

 .(ה"ק ןילוח)
 יד סלַא :ןעדוי ייב סומויטַאװרעסנַאק

 ויז ןעבָאה ןענכ ןיא ןעמוקעג ןענייז ןעדוי
 ןיא סינטנעק לעסיב שביה ַא ןעסעזעב ןיוש

 עזייוורעכילריטַאנ ןעבָאה ייז .רוטלוקירגַא רעד

 סָאד ןופ לעיפ רהעז ןעטפיגע ןיא טנרעלעג

 .ןעועועג טלָאמעד ןיוש טרָאד זיא סָאװ

 ךיוא ייז ןעבָאה ןענכ ןיא גידנעמוקנוורַא

 ךייר רהעז ַא ןיא דנַאל סָאד ןענופעג ןיוש

 ייז ןעבָאה ךָאד ןוא ,דנַאטשוצ ןעטריווָאטלוק

 .ןיא ץנעטסיזקע רעייז ןופ טווצ עצנַאג רעד רַאפ

 -עיד ףיוא ןעדנופרע סעיינ ןייק אניטסעלַאּפ

 ןעוו סע זיא רעגידריווקרעמ ךָאנ .טעיבעג ןעז

 -עג עשידוי עצנַאג יד טעמכ ,סָאד סייוו ןעמ

 -נופ עלערוטלוקירגַא ףיוא טהורעב גנובעגצעז

 -פעשעבטּפיוה רעייז סָאד ,רענוומש טנעמַאד

 עלעווק-סנעבעל עגיצנויא רעייז ןוא גנוגיט

 .רוטלוקירגַא יד ןעזעוועג זיא

 רעד ןופ סערגָארּפ םעד רימ ןעכוזרעטנוא

 ןופ סָאד רימ ןענופעג וזַא רוטלוקירגַא
 סעוונ סטשינ זיוא דנַאלנעכירג זיב ןעטּפיגע

 רעד ןופ גייצעג יד ןיא ןערָאוװעג ןעפַאשעג

 עכלעוו ןעפילגָאריה יד סיוא  .טייברַא-דרע
 -ווטבָא עשיטּפיגע יד ןיא טצעי ךיז ןעניפעג
 םעד רימ ןעהעז םואעזומ ןעשיטירב ןַופ גנול
 -ווא-רעקַא ןעגיטצעי רעזנוא ןופ גנורּפשרוא

 -ורעגבָא ןַא ןייז וצ סיוא טהעז סעכלעוו ,ןעז

0 
 ַא ךָאנ םימ ןוא ןעגיובעגנווא ,גייווצ רענעס
 םימ טייברַא ערעווש יד .ןעדנוברעפ גייווצ

 רעיוברעקַא ןעשיטּפיגע םעד טָאה גייצעג ַאזַא
 ףיוא גייצעג ןייז ןעטייברַאפ וצ טכַארבעג
 ןעניפעג רֹימ ןעבלעוו ,רעקַא םענעצלָאה צ
 -לָאפ יוװ ןעסקָא טימ טנַאּפשעג רעטעּפש ןיוש

 2651 .ןעדנעג

 -עגרעבירַא סָאד ןעבָאה םינענכ וד סָאד

 .ָאמינ לעפייווצ ןייק זיא ןעטּפיגע ןופ טכַארב

 -נעבָאה ,ויז סָאד ךילגעמ ךיוא רעבָא זוא סע

 -נַאוװרעּפ םהיא ןעבָאה ,דנַאל ןיא לַאטעמ גיד

 ענעבעגעגיוב סעזעיד .םענרעזיוא ןַא ןיא טלעד |

 דָאיזעה ןופ גנוביירשעב יד ךָאנ זיא דליב

 ןעט10 םעד סיוא גולפ רעשימיור טלַא ןַא

 ןופ טהעטשעב ןוא ,"רצו ראפ טרעדנוהרהאי

 עטַאּפש ענרעוויא ןַא טימ םהָאר ענעצלָאה ַא

 .טנעידעב ךיז ןעבָאה ןעדוי יד וזַא .עדנע סא

  ןיא ןעהעז וצ זיא גיוצעג עבלעזיד טימ
 טרָאד טרעוו ןעקַאה רעד (.90 ג"י) א לאומש

 ןעוו ןוא ,1 דליב תעז ."תשרחמ" ןעפורעג
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 יי יי עא עי יי א א א, א א ר ר עא ר יי ר, ר ים עיר יא עי יט
 שי שי עי שי קיט אשיטעאשיס שייטאשיס שיטאש טאש טאש טאש אט םאק טאו ה  רא רע נו נא ראש טו שש א נא א ר ר יש ר ר א ר רו ר ר ר ר א א ר א טי טי יי ריי

 םיתאל םהיתברה ותתכו" (8 'ד) טגָאז הכימ

 ךולנוישרַאװ רע טניימ "תורמּזמל םהיתתינחו

 טימ טנוימ לאומש סָאװ סָאד 'םיתא" םיט

 טרָאװ סָאד ןוא "תשרחמ" טרָאװו םעד

 טשרע .2 דליב ןופ גולפ םעד ?תורמזמ"

 רימ ןעקרעמ רהָאי 800 טימ רעטעּפש

 .רעדער ייווצ טימ גולפ ַא םיור ןעטלַא ןיא

 אזַא זנוא זיא ןעטפירש עשידוי יד טיול

 .טנַאקעבנוא ַאנוטסעלַאּפ ןיא ןעדוי ייב גולפ

 -לעוו עטשרע יד ןעזעוועג ןענויז רעצינעפ יד

 רימ ןעניפעג דרע רעייז ןעטייברַאעב ןעגעלפ

 99 ,ה"ב היעשי סיוא עעדיא ערָאלק רהעז א

 -נַאג םעד דרע יוד טנולפ רעטייברַאידרע רעד"

 -כָאנ .טַאַאז וצ ןעטרעברָאפ וצ רהיא ,גָאט ןעצ

 ךיולג דרע ענעסירעגפווא וד טָאה רע יו םעד

 רעדָא (הצק) לעמיק רע טעוורטש ,טכַאמעג

 קַאטש םעד טימ .ןעטשרעג ןוא ןעצייוו טעעז

 םעד ןוא לעמיק ץרַאוװש םעד סיוא רע טּפאלק

 טלהָאמ ןעמ .טור ַא טימ לעמיק ןעכילנהעוועג

 סעצַארּפ רעד סָאד ".טיורב ןעקַאב םוצ סע

 "רעפ טלעוו יד רעביא לַאטעמ יד ןעבָאה עכ

 וצ ןעפיוקרעפ לַאטעמ וד ןעגעלפ ויז .טוורב

 -ךוצירבַאפ ןיא רעקלעפ עדנעגעילייברעד יד

 יד טָאה שרעדנַא לייוו ,ןעדנעדנעטשנעגעג עט

 םווא .טרעוו ןייק טָאהעג ויז רַאפ טינ לַאטעמ

 ַא גולפ רעטנַאנעגנעביוא רעד זיא ןפוא ַאזַא
 -וא רעצינעפ יד ןופ ,ךילנוושרהַאוו טסכעה |

 רע ואוו םיור ןעטלַא םעד ךָאנ ןעגנַאגעגרעב

 וצ ןערָאװעג טלעקיווטנע רעטעּפש לעיפ זיא

 ןופ עלעטש יד .גולפ ןעגיטנייה ןופ ּפיט םעד

 סלַא ןערעוו טכַארטעב געמ 99 'ד תישארב

 שיטסירעטקַארַאכ .("ןעזווא" העז) עדנעגעל

 ןאוו (19 ,ג"ו ,א) לאומש ןופ עלעטש וד זיא

  לארשי ץרא לכב אצמי אל שרחו" :טגָאז רע

 -נַאג ןיא ןענופעג ךיז טָאה דימש ןייק ןוא --

 ןעבָאה (הריצּפ) ליופ ַא ."?ארשי דנַאל ןעצ

 -רַאש ןעגעלפ ויז ןעכלעוו טימ טָאהעג אי ויז

 -ער ערעגיטכיוו ראפ רעבָא ,גייצעג רעייז ןעפ

 וד וצ ןעהעג טוומעג ייז ןעבָאה רוטַארַאּפ

 ךיוא העז .(90 ,ג"ו ,א לאומש) םיתשילּפ

 ."גולפ" לעקיטרַא

 ןעדוי 'ד יווַא וו ןפוא םעד ןעגעוו

 ןעטּפיגע ןופ ןערָאװעג טכַארבעג ךיוא זיא

 םענעבעגעגייב ָאד םעד ןופ ןעקרעמ וצ זיא

 -ופילגָאריה ַא ןופ עיּפָאק ַא ויא סָאװ דליל

 סָאװ ,םואעוומ ןעשיטירב ןיא לעפַאט ןעש

 .(8 דליב העו) .ןעטּפיגע ןופ טמוק

 תאיצי ןופ סָאד טזויוועב דליב סעזעיד
 -סעלַאּפ ןיא ויא ןעמייצ ס'העישי זוב םירצמ

 "םרָאפ ןייק טכיוניה רעזעיד ןיא ךיוא אנומ

 ןעמ ןָאק עבלעזסָאד .ןערָאװעג טכַאמעג טירש

 ןעדיינש ןיא עדַאמ רעד ןעגעוו ןעגָאז ךיוא

 דליב סעזעיד טכיולגרעפ ןעמ .האובת יד

 וצ (טריּפָאק לעפַאמ עשיטּפיגע יד ןופ ךיוא)
 .-לושעג טרעוו סע יוװ ןעדיינש ןופ עדָאמ רעד

 ."תור" ןיא טרעד
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 סומויטַאװרעזנַאק םעד ןופ ךַאורוא יד

 קלָאפ ןעשידוי םייב רוטלוקירגַא רעד ןיא

 -ווז ןופ גנוגיטפעשעב רעד ןיא ןעכוז וצ זיא

 ןופ טינ טמַאטש קלָאפ עשידוו סָאד .תובָא ענ

 "ןטסַאּפ) ןעדַאמָאנ ןופ רָאנ ,רעטויברַא-דרע

 טגוונעג רהעמ ייז ןענייז עכלעזַא סלַא .(רעב

 -עטשטסעפ וצ סלַא ןרעדנַאװ םוצ ןעזעוועג

 סָאד טסואוועג טָאה השמ .טייברַא-דרע עדנעה

 םינ ןעמ ןָאק ןעטייהניואוועג עכלעוַא טימ

 טָאה רע .ןָאוצַאנ עדנעהעטש טסעפ ַא ןעדליב

 ןעטייקכילגעמ עלַא טימ טכוזעג רעבירעד ייז
 וצ טסעפ ווז ןוא ,םעד ןופ ןענהעוועגוצבָא

 לעיפ ןעבָאה לעטימ ענייז .דרע רעד וצ ןעדניב

 -ַאנ רעייז ןופ עגַאלדנורג יד רעבא ,ןעפלָאהעג י

 .טרעדנעעגנוא ןעבעילבעג זיא רוט

 -גַא רַאפ ןוא ַאניטסעלַאּפ---: ןעטקודָארּפ

 טסַאּפעגוצ רעסעב לעיפ ןעזעוועג רוטלוקיר

 .לייוו ןיילַא םעד בעילוצ ןיוש ,ןעטּפיגע יו

 ןיא ןעגער געט 868 סנעטסגינעוו טָאה וז

 ףיוא ןעטרַאו זומ ןעטּפיגע דנערהעוו ,רהָאי

 ןוא סע .סולינ ןופ גנומעוושרעביא רעד

 םולגרמ עזייב יד סָאד רעדנואוו ןייק רעבירעד

 -העצרעד וצ סעטוג לעיפ יוזַא טַאהעג ןעבָאה

 -עד יד .ןעטקודָארּפ עש'ןענכ יד ןעגעוו ןעל

 ,ןיילק רהעז ןעזעוועג זיא טלעוו עגודטלָאמ

 ןוא ,ןעזעוועג טסואוועבנוא ךָאנ זיא ַאפָארוע

 ןיא דנַאל עטסביור סָאד ןעועוועג זיא ןענכ

 ןופ עטסיל ענעבעגעגייב יד .רוטלוקירגַא

 ןופ ןעמהענטנע ריס עכלעוו ןעטקודָארּפ

 ייז ןופ עלעיפ סָאד ,טניוצ ארמג ןוא ך"נת

 -עג רעבירַא רעדנעל עדמערפ ןופ ךיוא ןענייז

 ןיא ןערעוו וצ טצנַאלפעגנייא ןערָאװעג טכַארב

 יד רימ ןעבָאה טייקכולמעווקעב ראפ .ןענב

 .שיטעבַאפלַא טרישזנַארַא עטסול

 ןענַאלעמ --- םיחיטבַא

 ןערעעב-רעּפַאק --- הנויבא

 עצנַאלפ-דייז -- ןיבגַא

  הטומרעוו --- הנדגַא

 סינ -- םיזוגא
 גינזרהאכיזטשטשאק

 9 "אי ובדמב

 9 "בו תלהק

 589 'ט םיאלכ

 "טכ הרו הדובע

 טיורק-רעטיב -- אווצא

 11 'ו םירישה רֹוש

 49 "או המורת

 'ה תועובש תופסות

 ןענריב -- סיסגא

 טמיורק-רעפעפ --- לדַא

 ֹוולַא --- תולהַא

 טכורפ-רעדעצ --- אנורוא

 99 "בי תומש ץנַאלפ-טָאזוא --- וזא

 0 'ז לאינד זייר -- הביא

 טכורפ-רעדעצ גנוטַאג ַא --- ןילסכַא

 14 'א הרז הדובע

 89 'ב ונש-רשעמ

 60 'ז הלח טיורקיעזעימעג --- אתונונטסא
 50 'ב תורשעפ קַאנעטסַאּפ -- וינונפמסא

 10 'א ןיטג / .לעּפעילַאג --- הצפא

 50 'א אתחוסּפ

 4 'א תורשעמ שזנַארָא גנוטַאג ַא --- ןיגורתא

 9 'ה היעשי ןעביורט עדליוו --- םישאב

 6 'א רתסא ןעניל -- ץוב

 11 "גמ תישארב ,סונ-לעזַאה טרָאז ַא --- םינטכ

 59 "אי רבדמב לעביווצ --- םילצב

 99 'ב הימרי ףויליוא --- תירב
 95 'ל תומש ץרואוועג רעדנעכיר --- םשב

 59 'זו תורשעמ עקיוו --- איקב

 םיטפוש ןעצנַאלּפ-לעבַאטש --- םונקרב

 81 ז"י תומש רעדנַאירָאק --- דג

 58 'ב ינש-רשעמ ,טכורפ-נערָאמַאקוס -- ןוזמג

 80 'ר תלהק ןעביורטנייוו --- םונפג

 11 'ב ארקיו / גינָאה -- שבז
 | לעּפע-סעבול עדנעקעמש --- םיאדוד

 14 'ז םירישח

 0 'ד לאקזחי ןעזויה -- ןחד

 15 'ח הימחנ: ןעהטרימ --- םוסדה

 40 "חכ ארקיו ענָארטיצ --- רדה

 8 'ח םירבד ןעווילָא --- םיתיז

 5 'ב תומש ךעּפ -- תפז

 1 "הל היעשי ןעמולב-רעבויצ --- תלצבד

 6 'א רתסא ןענוול עסייוו --- רוח

 9 'ד לאקוחהו ץייו -- םיטיה

 8 'ג תומש ךלומ -- בלח

 94 'ל תומש ימוג עטעפ עדנעקעמש --- הנבלה

 8 "חי תישארב רעטוּפ --- האמח

 8 "אי רבדמב ךיול -- ריצה
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 98 "חכ היעשי לעמיק --- ןומב
 0 'ד לאקוחי ץויווכוב --- תמסכ

 6 'א רתסא ןָארפַאז --- םכרכ

 6 'א רתסא ןָאטטָאק --- ספרכ

 584 'ל תומש ךיורייוו --- הנבל

 + 18 'ג הכיא הטומרעוו -- הנעל

 4 'ל בויא ךַאלַאס טרָאז ַא --- חילמ

 94 'ל תומש עצנַאלפ .צעדעמ --- ףטנ

 41 'ו אמוי זָארג עשיטַאמָארַא --- רדנ
 18 "זל תושארב רעוולוּפצרואוו --- תאכנ

 רעמיירק עדנעקעמשדליואוו -- םימס

 84 '? תומש

 6 "ומ הימרי דנירַאמַאט --- רערע

 "וכ םיאלכ ןענריב -- םגוע

 9 'ד לאקוחי ןענהָאב --- לופ

 טקַאלפ --- םיתשפ

 ןעזנול -- םושדע

 ןעביורטנייוװ --- םיבנע

 לווא-םיוב -- ןטשדןיע

 ןענהָאב --- לופ

 / סקַאלפ -- םיתשיפ
 סונרעּפמוּפ --- ןיקטסּפ

 לָאװ --- רמצ

 םלַאב --- ירצ

 סונ גנוטַאג א --- יטירוק

 להאק-טלַאּפ --- רוק

 94 'ל תומש ַאושַאק טרָאז ַא -- הד'יק

 6 'ד הנוי םיוב-רעטסַאק --- ןויקיק

 89 האיצמ אבב סקַאװ -- אריק
 17 'ז ילשמ דנירמיצ --- ןומנק

 לעמיק-צרַאוװש --- חצק

 ַאושַאק -- העוצק

 0 "פי היעשי

 584 "הל תישארב

 14 "בל םירבד

 18 "אכ תישארב

 0 'ד לאקוחי

 9 "טי היעשו

 48 'א תורשעמ

 47 "גי ארקיו

 "זופ תישארב

 89 'א הרו-הדובע

 9 "חכ ןיבורע

 95 "חכ היעשו

 9 "המ םילהת

 80 הכוס סיברוק -- אוק

 1 םיאלכ לעּפע-דלַאג --- לימסורק .

 87 'א הלח ןהָאמ גנוטַאג ַא -- תומרק

 "חנ ןילוח ןעקרוג -- תושיק

 4 'י עשוה עצנַאלפ טפיג --- שאר

 מיורק-רעברַאפ --- אפכיר

 ףעּפעימַאנַארג --- םינומר

 9 'ז תועובש
 8 'ד םירישה ריש

 עימעכ-רוטלוקירגַא

 ןעזניב טרָאז ַא --- םימתר
 לעבָאנק --- םימוש

 וולק-רעכיור --- תלחש

 ןעטשרעג --- הרעש

 לעדנַאמ --- םידקׂש

 ןערעעבליומ -- םימקש

 טיפישער ,עיט יי יי שי יי אשי

 4 'ל בויא

 8 "אי רבדמב

 54 'ל תומש

 9 'ד לאקוחוי

 8 "בי תלהק

 97 .'ו םיכלמ 'א

 10 'ט םיטפוש ןעגוופ --- םונאת

 19 'ז לאווו ןעלטיוד --- םירמת

 0 'ז םירישה ריש לעּפע --- חוּפת

 ןעצנַאלפ עשיניצעדעמ ןעגעוו סערערהעמ

 עכלעוו רוטלוקירגַא ןופ לעקיטרַא ערעדנַא ןוא

 ףיוא יוו לעביב רעד ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג

 -קַארּפ םעד רַאפ ."קינַאטָאב" העז ,דומלת ןיא

 רעד ןופ רוטלוקירגַא רעד ןופ לויט ןעשיט

 -רוטלוקירגַא7 ,"יוברעקַא" העז טרַאוונעגעג

 -נוווו* ,"טכוצהופ* ,"רוטלוק-סיוב" ,"עימעכ

 ."יוב

 רעכילטּפַאשנעסיוו ,עימעכ-רוטלוקירנַא
 רעכלעוו ,עיגָאלַארענימ ןוא ,עימעב ןופ לייט

 טסעילש .רוטלוקירגַא רעד טומ ןָאט וצ טָאה

 -רעימ ןוא עיגָאלָאיזיפ-ןעצנַאלפ וד ןייא ךיוא

 -עב-רוטלוקירגַא םורַאד טסווה .ןָאוצקודָאדּפ

 -ווצ ס'גיבעיל ראפ) גנַאפנָא ןיא לייוו עייכ

 זיא עימעב וד סָאד טביולגעג ןעמ טָאה (ןעט

 ןעזעל ןָאק עכלעוו טפַאשנעסיוו עגיצנווא וד

 .רוטלוקירגַא רעד ןיא ןעטייקגירעווש עלַא

 ןיוש תועט םעד טָא טָאה ןעמ ןעוו ,רעטעּפש

 -נע וצ רעווש וצ ןענופעג ןעמ טָאה טנעקרענא

 -יוו רעד רַאפ זיא רע ןוא ,ןעמָאנ םעד ןרעד
 .ןעועוועג זיא רע יוװ ןעבעולבעג טפַאשנעכ

 עבַאגפווא יוד טָאה עימעכ-רוטלוקירגַא יד

 דרע רעד ןופ ןָאיציזָאּפמָאק יד ןערידוטש וצ

 םעד רַאפ גימוינ זיא סע יװ לעיפ יווַא
 -ָאקע ןייז ןיא .ןערעוו וצ טייברַאעב יוברעקַא

 ךס16 6061016 ןמ 1816 .אמ- קרעוו ןעשימָאנ

 וטסמסטמש 204 6!281160ט+ ט: קסמס816

 טקַאפ םעד גיבעיל ןָאפ סוטסוי טעדנירגעב

 -סָאפ : ווו רעגייטשַא ,ןעפָאטש-לַארענימ סָאד
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 ןרעפעיל .וו.ז.א ,קלַאק ,ילַאק ,ערעיוורָאפ

 עלַא טינ .דלעפ ןיא ןעצנַאלפ וד וצ גנורהַאנ

 טימ סגנַאפנַָא ןענווז רענעמ-סטפַאשנעסיוװ

 רעד ןוא .ן;?ועוועג ןענַאטשרעפנויא םהיא

 1881 טייז -ַָיד וצרעד טרחיפעג טָאה טיירטש
 -לוקירגַא טעדנירגעג ךיז ןעבָאה 1860 זיב

 -וא ,דנַאלשטייד ןֹיא ןענָאיצַאטס עשימעכ-רוט

 םעד טימ  ,ןעיגלעב ןוא ךיירטסע ,ןעילַאט

 -וטסימעב יד ןעריטנעמיריּפסקע וצ קעווצ
 -בָא ןוא טסימלַאטש טימ רעדלעפ ןופ גנוג
 ןעפָאטש-לַארענימ יד טָאטשנא ץומש-טירט

 -גנע ןיא .טרידנעמאקער טָאה גיבעול עכלעוו

 -טַאװירּפ יד סע ןעבָאה ךיירקנַארפ ןוא דנַאל

 -ער רעד ןוא ,ןעמונעגרעטנוא ןעי רָאטַארָאבַאל

 -עיל רַאפ געיז ַא טכַארבעגסיורַא טָאה טַאטלוז
 | .גיב

 יד ונוא טנרעל עימעכ-רוטלוקירגַא יד

 יד ןערהענרע ןוא  ןעסקַאװ ןופ ןעצעועג

 -רעיוזו םעד ןופ סולפנייא םעד ;ןעצנַאלּפ

 רעכלעוו ,קַאינָאמַא ןוא ףָאטשנעליוק ,ףָאטשי

 ;דרע רעד רעביא טפול רעד ןיא ךיז טניפעג
 טסימ יד ןופ סולפנייא ןוא טלַאהניא םעד
  םעד ,ןעצנַאלפ יד רעביא רעדלעפ יד ףיוא

 -ָארּפ עסיוועג ףיוא ןעצנַאלּפ יד ןופ סולפניוא

 ,יירעורב"רעיב יוו רעגייטשַא ; ןענָאיצקוד

 -וּפ ,ןָאיצַאקירבַאפ-גיסע יירענערבדנייוודנַארב

 ,גנוריניפער-ליוא ,רעקוצ ,ךלימ ,זעק ,רעט

 .וו.ז.א יירעקעב-טיורב

 ןופ טַאַאטש ַא ,םַאַאטש-רוטלוקירנַא

 סלייטנעטסערג זיא סָאװ קלָאפ ןעסיוועג ַא

 -עג ןיא .רוטלוקירגַא רעד ןיא טגיטפעשעב

 -נַאה :טסייה רעכלעוו לעדנַאה םוצ ץַאזנעג
 יד ןעוו ןעמיוצ עטצעל וד ןיא .טַאַאטש-סלע'ז

 טכיורגרעד ןווש טָאה לעדנַאה ןיא ץנערוקנָאק

 -נַאה יד ךיז ןעבָאה טפַארקי-נַאּפש עטצעל רהיא

 -וצקירוצ ןעביוהעגנָא ןיוש ןעטַאַאטש-סלעד

 ויז ןוא ,םעטסיס-רוטלוקירגַא םעד וצ ןעמהענ

 -ַאַאטש-רוטלוקירגַא ןערעוו .וצ טצעי ןעבערטש
 -עג טגנַאפנָא זיא טַאַאטש רעשידוי רעד  .ןעמ|

 םיוב דלַאב .טַאַאטש-רוטלוקירגַא ןַא ןעזעוו
 -רעפ דנַאל סָאד זיא ןענכ ןיא ןעטערטנייא

 וצ ןעלייט עכיולג 19 ןיא ןערָאװעג טלייט

 םיטבש יד ,(64 "וכ רבדמב) םיטבש 19 יד
 -וווצ תולחנ ערעייז טלייטרעפ ןעבָאה רעדיוו
 רעביא גנובעגצעזעג ֹוד .תוחּפשמ וד ןעש

 טַאַאטש רעד סָאד ןעגווצ ,רשעמ ,לבוי ,הטימש

 "יוברעקא םעד טימ טניטפעשעב ךיז טָאה

 טָאה טפנוקנויא עצנַאג וד סָאד ןוא דנַאמש

 ןיא רוטלוקֹירגַא רעד ןופ םעטרַאוװרע רע

 ןייז טייברַאעב רעדעי ךָאנ טָאה ןעטייצ ס'דוד

 "עג ןענייז טסבלעז רעטיג ס'דוד .דנַאל ןעגיוא

 -נא ןיוא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןעזעוו

 רעד .(98 "זכ םימיה ירבד 'א) לייט ןרעד

 -נעדייל ַא ןעזעוועג טסבלעז זיא היזע גינעק

 ןיוא טשרע .רעטייברַאאדרע רעכילטפאש

 עגַאלק וד ןיוש רימ ןערעה ןעטייצ ס'הימחנ

 -רוטלוקירגַא םעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןעגעג

 ןיוש טרעוו זעוב .קלָאפ ןעשידוי ןופ טַאַאטש

 -עב רעכלעוו דרָאלדנעל ַא סלַא טריזירטעקַארַאכ

 -וול יד ןיוש טכולפ היעשו .תולחנ יירד םציז

 ַא ךָאנ דלעפ ַא ןעמאזוצ ןעגעל עכלעוו עמ

 . ןיא טהעז רע .זיוה ַא ךָאנ זיוה ַא ןוא דלעפ-

 -יאור ךילדנע זומ רעכלעוו לַָאּפָאנָאמ ַא םעד

 סָאוװ קלָאפ םעד ןופ ץנעטסיוקע יד ןערינ
 רעטנוא טבעלעג ךילקילג יוזַא ןַאד זיב טָאה

 -עג-רַארנַא" העז) .טַאַאטש-רוטלוקירגַא םעד

 (."סומזילַאיצָאס-רארגַא" "ץעי

 ןיא ,ידמשא רעשידוי רעד ,ַארגא -- תרנַא

 ךָאנ ןעגנַאגעגרעבוא (.ד.ז) ַאטסעװַא-דנעז רעד

 ןוא .ןיורא דומלת ןיא טרָאד ןופ ןוא לבב

 רעמייהעג א ןעבעגעגנָא טרעוו "איק םיחסּפ"*

 סלַא ?איסולב ַאיסַא תלזַא תַארגַא" ךורּפש
 -רַאו א ךיוא .ןַאמעד םעד טָא ןעגעג ץוש

 סטכַאנ-וצ-תבש ןוא דנעבא ךאווטימ זא גנונ

 ,סַאג ןיא ןהעגסיורא ןיילא טינ ןעמ לָאז

 טימ ,תלחמ ןופ רעטכָאט יד ,תרגַא יד לייוו
 וד ןיא םורא ןעצנַאט םידש ןעדַאיריט 8

 .ןעסַאג
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 ןיא עיצידַארט עשיבַארַא יד טיול ,דַא

 -ונויא ןַא ,ץוע ןופ ןהוז רעד ןעזעוועג "דָא"

 ַא ןופ רעביוהרוא רעד ןוא ,םש ןופ לעק

 ."ןעטידַא" ןעמָאנ םעד רעטנוא טבש ןעקרַאמש

 ,ַאדיעפלובַא) למר-רע ןיא ןעסעזעג ןענייז ויז

 ,טָאג ןעוָאלרעּפ ןעבָאה ייז (17 ,םַאלסיעטנַא

 טָאג ַא טַאהעג ןעבָאה .רעטעגבָא וצ טנעידעג

 יֹּמַאה" .ןעגער ןעבעגעג ייז טָאה סָאװ "?יקַאס"

 -ַאר" ,םיאנוש ןופ טצישעג ויז טָאה ?ַאדעה

 -עלַאס" ןוא ,זייּפבש ןעבעגעג ייז טָאה ?ַאקעז

 -ַאמ .ןעטייהקנַארק ןופ טלייהעג ייז טָאה ?ַאמ

 ןוא ,ןַארָאק ןיא טפָא ייז טנָאמרעד טעמַָאה

 איבנ םעד טקושעג ווויוצ טָאה טָאג זַא טגָאז

 יוז לָאז רע םרבא -רבא רעדָא ,רבע-רעבעה

 םהוא ןעבָאה ייז .טסנעידנעצעג ןופ ןענרָאוװ

 -עג ייו ףיוא רע טָאה ,ןערעה טלָאװעג טינ

 ןעניוז ייז ןוא דניוו ןעדנעקניטש ַא טקיש

 (11סש6103, 1103. .ןערָאװעג ןעגרָאװרעד
(01:1621818 

 ןיטעג-דנָאמ (עדנעצנעלג = הדע) ,אדא

 .רעיריסַא וד ייב

 -עג עגימרָאפנייא ֹוד ןופ ןעמַאנ ,דַא-דא

 עכלעוו (ע012 66148911) רעמעלב עטנעקירט

 ןעטנַאקעב םעד ףיוא ןעיניסעבַא ןיא ןעסקַאװ
 ךורעג רעייז םיוב
 -וב רהעז זיא קַאמשעג רעד .גיטרַא-עעהט זוא

 -נַאה ןיא לעקיטרַא סעשיניצעדעמ .ַא זוא .רעמ

 | | .לעד
 (דה ןופ ,ץנַאלג ;טכַארפ =- רדה) ,דַאדַא

 -עיד טגעלפ ןעמ .רעיריסַא וד ויב טָאג-ןנוו

 "עג רַאפרעד .לעּפעיטַאנַארג ןייז בירקמ ןעז

.)66148?8 00860118( 

 1258 רוָאבַא --- בַא

 טראל "ספרא סג "סטאפ "יראו לא סאלטיס לט

 ייװצ יד ןופ גנורָאַאּפנעמַאזוצ יד ךיז טניפ

 .(11 "בי הירכו) ןומר"רדה רעטרעוו

 יד .ןעיניסעבַא ןיא טדָאטש ַא ,אווָאדא

 45 ,ץניװָארּפ עשירגיט רעד ןופ טדָאטשטּפיוה
 רעביא סופ 6,800 ,רַאדנָאג ןופ ךילדרָאנ ליימ

 "וואוונווא 8,000 רהעפעגנוא ,לעגיּמש-םי םעד

 ןיא .(שַאלַאפ העו) ןעדוי סנעטסרהעמ ,רענ

 -נַאג רעד ןיא לעדנַאה םעד רַאפ לַארטנעצ רעד

 טינ ,דלימ ןיא טַאמילק סָאד .ץניוװָארּפ עצ
 -עג גרעב ןופ ןיא .טלַאק-וצ טינ ןוא סויה-וצ
 -רַאװש ןעכילטסָא ןוא ןעכילדיז ןעגעג טצוש

 ןופ טרעסַאװעב זיא טדָאטש יד .דניוו ןעצ

 -ראפ טרָאד ןעסעילפ עכלעוו ךעלכיוט עגניילק

 רעד םורַא טרָאד ןעטקַאו ןעביורט .ויב

 ןָאטָאק ןוא -לָאװ עגינווא .לעיפ רחעז טדָאטש

 רעד ראפ עלָאר עסיורג ַא ןעלעיּפש ןעקירבַאּפ

 -עוו סָאװ ןעלקיטרַא עלעיפ .דנעגעג עגימורַא

 -ַאטוא ךָאנ טריטרָאּפסקע ןעיניסעבַא ןופ ןער

 1884 ןיא .טדָאטש עזעיד ךרוד ןעהעג ןעיל

 -וווצ ךַאמבָא ןַא ןערָאװעג ןעסָאלשעג ָאד זוא

 ןעטּפיגע ןופ ווידעק םעד ,ןעיניסעבַא ןעש

 .-וסעבַא ןעכלעוו ןיא ,ןעינַאמירב-סיורג ןוא

 ףיוא ןעוָאלרעפ וצ ךֹיז טעטכולפרעפ ןעינ

 -וווצ םיכוסכס עלַא ןופ ךיילגסיֹוא ס'דנַאלגנע

 1890 ןיא .רעטפיגע ןוא רעינוסעבַא יד ןעש

 עסיורג ַא ןעמוקעב רענעילַאטיא יד ָאד ןעבָאה

 -ָאה יז ואוו ,רעיניסעבַא יד ןופ עגַאלרעדינ

 ,ןעלַארענעג 8 :גָאט ןייא ןיא ןעריולרעפ ןעב

 -ינומַא טימ ןעטאדלָאס 8,000 ,ןענָאנַאק 9
 .(ןעינוסעבַא" העז) .רהעוועג ןוא ןָאוצ

 ןיא ךייט ַא (8406ז .צנַארפ) ,ריָאדַא
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 ןעוינַאריּפ יד סיוא טגנירּפשטנע .ךיירקנַארּפ
 םּבָצ 04 גואסבצ רעד ןיא ןיירַא טלַאפ ןוא
 גנַאל לוימ 187 ויא .ןָאייב ןופ טייוו טינ

 ז16.804 טמהענרעפ ,רַאב-פפיש זייוולייט ןוא

 ןייז וצ ןעגער 480 טגעירק ,דרע ןעליימ

 סופ קיבוק ןָאילימ 600,586 .ה.ד ,םוטנַאוװק

 -ומ 947,900 טייצ עדעו וצ טָאה .ךילרחעי

 ןיז טימ ןוא רעסַאו סופ קיבוק ןָאיל

 רעסַאװ סופ קיבוק 7,840 בָא טפיול םָארטש

 | 'ו /- .עדנוקעס רעּפ

 "היפ-סגעירק רעסיורג ַא ,רעקַאוװ ָאדָא

 טכַאמעג עדנע ןַא 416 ןיא טָאה רעכלעוו רער

 -ורפ טנע'ד .םוטרַאזעצ ןעשימיור-טסָא םוצ ,

 טגווצ ,טַאדלָאס רעכַאפנווא סלַא ויז ווב רעה
 "רע ווז ןופ טרעוו ןוא ןעטייקגיהעפ עסיורג

 .דנַאטש רעצירטַאּפ םוצ ןעביוה

 ןופ עציּפש רעד ןַא ןערָאװעג טלעטשעג זוא

 ןהָא רע טָאה ןעּפורט-ספליה עשינַאמרעג יד

 סולומָאר רַאזעצ ןעגנוי םעד ,ןרעגעצ וצ גנַאל
 ַא ןוא םהיא ,טצעועגרעטנורַא סולוטסונוַא

 סלַא ןעניורק טזָאלעג ךיז ןוא טקישרעפ ףרַאד
 עלַארעביל ַא טרהיפ .ןעילַאמוא ןופ .גינעק
 -עג עדנעהעטשעב וד טריטקעּפסער .קיטילָאּ

 טוָאל :ןָאיגילער רעייז ,טַאנעס םעד ,עצעז

 עשימָאנָאמיוא לעיפיוזַא עיצַארטסינימדא יד

 וצ טרעטשעג טינ םהוא טָאה סע יוװ טייהיירפ

 ײוווצ דנַאל סָאד טלייטרעפ ,ןעסערעטניא ענייז
 -רעד לעטירד ַא טזָאל ןוא ןעטַאדלָאס יד ןעש

 יד ךיז ןעבָאה 489 ןיא טַאַאמטש םעד ןופ

 -עגפווא ךירָאדָאעהט רעטנוא ןעטַאגיטסָא

 םעד ךָאנ געיז ןעשימרוטש ןייא טימ ןעביוה

 ןופ טצריטשעג רעקַאוו ָאדָא ןעבָאה ייז ,ןרעדנַא

 טָאה גנורעגַאלעב עגירהעי וירד ַא ךָאנ ,ןהָארט

 -ָאעהט ןופ זיא ןוא ןעבעגעגרעטנוא ךיז רע

 םעדכָאנ ,ןערָאװעג ט'גרה'עג דנַאה ס'ךירָאד

 ןעניוש וצ ןעכָארּפשרעּפ םהיא טָאה רע יװ

 .ןעבעל ןייז

 רע רָאנ יו

 וד (עדנעגעל עשיבַארַא) ,ַאיבַאר שיווַאדא

 עגילייח עטמה'רעב ַא ,ליַאמסיא ןופ רעטכָאט

 ןופ עטקעס רעד וצ טרעהעג ,ַארסעב ןופ וורפ
 טימ טדערעג טָאה יז .(ַאיוװַאדַא רעדָא) *ידַא"

 "עג ויא יז ןעוו ןוא ,ןעבעל םייב הַאללַא טָאג

 ןעליהנייא ןעסייהעג ךיז יז טָאה ןעברָאטש

 -עיד ןיא ויא ןוא לעטנַאמ םענערָאָאה ַא ןיא

 םעד ךָאנ .ןערָאװעג ןעבָארגעב לעטנַאמ ןעז

 רהיא וצ ןעמוקעג םולח ןיא וז זיא טדיוט

 םענעדייז ןעירג ַא ןיא טדוילקעג טסנעיד
 םינפ רהיא רעביא גנַאהרָאפ ַא טימ ,לעטנַאמ

 וד טָאה '!ַאיבַאר ,ָא" .ןימַאס ענעורג ןופ

 יָאָאה ןייד זיא ואוו" ןעירשעגסיוא טסנעיד

 -רעהמרַאב רעד טָאג" --- ."?לעטנַאמ רענער
 ןעקַאּפנווא טזָאלעג םהיא טָאה הַאללַא רעגיצ
 ןעמ טעוו םיתמה תיחת וצ ,ןעלגעוזרעפ ןוא

 ןעמ טָאה עלייוורעד ,ןעבעגקירוצ רימ םהיא
 ןעלעטש עטסכעה יד ןופ ענייא ןעבעגעג רימ

 -עינעגרעפ ןיולב בָאה ךיא ואוו ןדעדןג ןוא

 טנעידרעפ סָאד וטסָאה סָאװ טימ" --- ".ןעג

 סָאװ טימרעד" .דיומ יד טגערפ ??ַאיבַארַא

 -נעמ יד וצ ןעבעגעג רעּפרעק ןיימ בָאה ךיא
 " הַאללַא טָאג וצ המשנ ןיימ ןוא ןעש

 -ָארגעב ַאיוואדא טגיל עדנעגעל רעד ךָאנ

 ןופ םייז תרזמ םעד ףיוא רוח ןיא ןעב

 רענַאמלעסומ עמורפ עלַא ןיהואוו ,םילשורו

 -.ןעמעב טָאג ןעהעג

 רַאפ ןעמָאנ רעשיזיוצנַארפ ,ןעריצוָאדַא

 ןענייז לעטימ יד .ןעכַאמ וצ רַאבגייב לַאטעמ

 .גיגנעהבָא לַאטעמ םעד ןופ רוטַאנ רעד ןָא

 סע יוװ םעדכָאנ ןעגייב ךיז טזָאל ןעזייא-סוג

 -נעכָאנק ןעסיוה ןיא ןעגעלעג טויצ ַא ויא

 סווא גנולחיקבָא עגיטרָאּפָאז ךרוד זנָארב .ׁשַא

 .דנַאטשוצ ןעדנעהולג םעֶד

 -מיוצעב עשילַאקיזומ (4692) ,אשזַאדא

 רעהירפ יוו רעמַאזגנַאל ךילהטימעג ראפ : גנונ

 .ןעגנוז רעדָא ןעלעיּפש וצ
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 רענויא ןוא סםָאנָאוטסַא ,ובח רב ָאֹדָא

 ןיא (רעלעדיא .ךָאנ) .בעג ,םיאוומא יוד ןופ

 ןוא טבעל ."רצינ 950 ןיא .טשעג ןוא 8

 סָאװ ןעטייקגירעווש יד ןופ טגערעגנָא .לבב :

 וצ טַאהעג ןעבָאה ץראליץוח ןופ ןעדוי יד

 ןירדהנס וד ןופ םיחולש יד ףיוא ןעטרַאוװ

 יד ןעוו ןעגָאזנָא ןעלָאז ויז ַאנוטסעלַאּפ ןיא

 טָאה ,ןערעוו טרעייפעג ןעפרַאד םיבומ םימי

 ,ןעגנוטכַאבָאעב עשימָאנַארטפַא טכַאמעג רע

 עש'סוכראפיה ןופ עפליה יד טימ טָאה ןוא

 "וישרע יד טיול םישדה יד טלויטעג גנונכער

 12 טםימ ,געט 29 ףיוא ,הנבל רעד ןופ גנונ

 565 = ןעדנוקעס 8 ןוא ןעטונימ 94 ,ןעדנוטש

 28 ןוא ןעטונימ 95 טימ ,ןעדנוטש 8 ,געט

 טגיילעג ָאזלַא טָאה רע .רהָאו א ןעדנוקעס

 "וו םעד ןופ ןיוטש טנעמַאדנופ ןעטשרע םעד

 עלַא ןעכַאמ וצ ךילגעמ ודכב .חול ןעשיד

 ןעטייצ יד ןעסיוו וצ ,לַארעביא ןופ ןעדווי

 -עג טייצ ןעבָאה ןעלָאז ייז ,םיבוט םימי ןופ

 .ןעטיורעברָאפ וצ וצרעד ךיז סיוארָאפ ,גונ

 .םיוב ַא ןופ ןעמָאנ רעשיניסעבַא ,יאדַא

 ןוא ןעגינוור ראפ טכיורבעג טרעוו ץלָאה ןייז

 .רענייצ ןערילַאּפ

 -וור רענַאקירעמַא ,םמיישזד ריַאדַא

 "וווצ טבעל .ןַאמפיוק ןוא טַארעטיל ,רעדנעז

 -ושט יד ןעשיווצ טלעדנַאה ,1786---/8 ןעש

 טביורש .רענַאידניא ןעווַאסַאקישט ןוא עעקָאר |

 .םיטבש רענַאידניא יד ןופ עירָאטסיח ַא

 -עב ַא טימ םשור ןעסיוורג ַא טכַאמ

 גנורהיפ-זייועב יד טימ ןוא  ,גנוטפיוה

 -רעפ ערעזנוא ןענייז רענאידניא עזעיד זַא

 -עגעגסיורַא ךיוא טָאה .םיטבש 10 ענעריול

 -לעוו ,ךוברעטרעוו שילגנע-רענַאידנוא ןַא ןעב

 .טבוולעג רהעז טינ םיניבמ ןופ טרעוו סעכ

 רעד ןעזעוועג ויא םַאיליוװ ,ןהוז ַא רענייז

 וד ןופ גנילטביוה םעד ןופ טנעטסיסַא

 ןוא טניואוועג טָאה רע .רענַאידניא עעקוסישט

 ןוא ,טנַאטנעוערּפער רעייז סלַא ןָאמגנישַאוװ

 המחלמ סגנואוירפעב רענאקירעמַא רעד ןיא

 "ורב רענַאידניא ןַא טרידנַאמָאקעג רע טָאה

 רע .רענַאקירעטַא יד ןופ טייז רעד ףיוא דייג

 .טקָא ןוא ןָאטגנושַאו ןיא ןעברָאטשעג זיא

0. 

 רעכילטסָא ןיא דנַאל קיטש ַא ,לאדַא
 -ַאדַא יד ןופ טניואוועב ,ןעינוסעבַא ןופ טויז

 םענעגייא ןַא רעטנוא ,ןעליקענַאד ןוא ןַעל

 -ןַא ןוא גנוניואוו ןייז טָאה רעכלעוו ןַאטלוס

 ןעבענ ,חלמה םי רעד טגעיל ךילטסעוו .ןַאס

 עכיור עלעיפ ןַארַאפ ןענווו סע ןעכלעוו

 .תומהב ןעשַאּפ רַאפ טוג ןענייז עכלעוו רעדלעפ

 סנעמעוו ,רעמיוב-נעמלַאּפ ענהעש ךיוא טָאה

 ַא רעביא קעד עמוג א יוװ ןעגנעה סע רעטעלב

 .עכלעוו רעמיוב-נעיצַאקַא עלעיפ .ןענורב

 עלַא רַאפ ץלָאה יד ןרעפיל טרָאד ןעסקַאוװ

 יַאש ,ןעלעצַאג ,ןעדרַאּפָאעל .ןעטווברא טרָאס

 םורַא טרָאד ןעפיול רעגיט ןוא ןענעייה ,ןעלַאק

 יד רַאפ ביירטרעפטיוצ עגיטסול ַא ןעביג ןוא

 עסיורג ָאד ןענווז ךילטסעוו רעטייוו .רעגעו

 עגינויא ייז ןעשיווצניא רעבָא רעדלעפ-דמַאז

 -סוא זיא גנורעקלעפעב יד .גרעב ערַאבטכורפ
 רעשילַאמָאס ַא ןוא ךַארּפש רעווו ,שימַאל

 ,ןיורב-לעקנוד עימָאנגַאוזיפ רעווז ,טקעלַאוד

 ןוא ,סרעּפרעק עטיובעג קרַאטש ןענויז ווז

 -עסיוא רעד טימ טינ ךיז ןעריסערעטניא

 .טםלעוו רער

 -כורּפש רעשיליוּפ ,לאומש גרעבלַאדַא

 טָאה ,ָאשרַאװ ןיא 1808 .בעג .רעלמַאז-רעטרעוו

 רעד ןיא טכַאמעג ןעמָאנ ןעסיורג ַא ךיו

 ןעבעגסיורַא ךרוד טלעוו עשירארעטיל-שיליופ

 עשיליומ 40,000 ןופ גנולמַאז ַא 1804 ןיא

 זיב טָאה סעכלעוו קרעוו ַא .רעטרעוו-כירּפש

 רעד ןיא ןעכיולג ןייק טַאהעג טונ טלָאמעד

 ןייטשנערעב ץַאנגוא .רוטַארעטיל עשיליוּפ

 טּפעשעג לַאירטַאמ לעיפ קרעוו ןעזעוד ןופ טָאה

 .גנולמַאו-רעטרעװכירּפש עשידוי ןייז רַאפ
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 .םש-לעב רעכילטסירק ַא ,םרעבלַאדַא

 ,סוטסירק ןופ ןעמָאנ ןיא רעדנואוו טזייוועב |

 לאירבג ךאלמ רעד סָאד גנוטביוהעב וד טכַאט

 לַאטעמ עגינייא ןעבעגעגרעביא םהיא טָאה

 טימ ,דרע רעד ןופ ןרעניא םעד סיוא רעקיטש

 רעדנואוו יד ןעגייצ ןענעק לָאז רע עכלעוו

 טָאה לוסנָאק רעשימיור רעד .סוטסירק ןופ

 טָאה ןוא רעלדניווש ַא סלַא טרחעלקרע םהיא

 רעד לייוו זיא ךַאזרוא יד .טמָאדרעפ םהיא

 טסבַאּפ רעד רָאנ זא טנרעל סומזיצילָאטַאק

 עשילמיה יד ןופ רעטלַאה לעסילש רעד ןזוא

 -לושעב םהיא טָאה טסבַאּפ רעד .ןרעיוהט

 סָאװ עטיול וד וצ דלעג ןעבעג ןיא טגיד

 טָאה רע זַא ןעוורש ןעגנַאגעגמורַא ןענייז

 רעגילייה רעד .ןעפלָאהעג רעדָא טלייהעג ויז

 טגלָאפרעפ רַאפרעד םהיא טָאה סוילַאפינַאב

 טָאה ןוא ןעגנַאגעג ויא רע ןיהוָאװ
 -עגלָאפכָאנ ןייז .טריצונעד לַארעביא םחיא

 עלַא סָאד סיורג יוזַא ןעזעוועג ןיא טפַאש

 רע רָאנ יוװ ןעבילבעג גידעל ןענייז ןעכריק

 רָאנ ןענייז עלַא .ןעמוקעג טדָאטש ַא ןוא זיא

 ןעמפירש ענייז ןיא .ןעגנַאגעג םהיא וצ
 ךָאנ ,סָאד ,טסבלעז ךיז ףיוא טרעבלַאדַא טגָאז
 טמיטשעב טָאג םהֹוא טָאה טרובעג ןיוז רַאפ

 טַאהעג טָאה רע .גנוגיטפעשעב רעזעיד רַאפ

 רעכלעוו ,סוטסירק ןופ ףעירב ַא ךיז טימ
 .ןעלַאפעגרעטנורַא לעמיה ןופ םהיא ראפ זיא -

 -עגפיוא ףעירב םעד טָאה לאכימ ךאלמ רעד

 ןייז .טכַארבעג םיור ךָאנ םהוא וצ ןוא ןעביוה

 -רעה עכילטסבַאּפ יד סָאד ןעועוועג זיא ףוס

 -עג טדווט סינגנעפעג ןיא םהיא טָאה טפַאש

 749 ןיא .טרעטרַאמ

 ןופ ןעמָאנ רעשיבַארַא (86461) ,ילַא-דַא
 סָאװ דנַאל ןעשינַאקירּפַא-טסָא םעד ןופ לייט ַא

 רעד ןיא ,ַארושדַאמ ןופ ףלָאג םייב טגעיל

 ,ןעינוסעבַא טימ ךיז סע טצענערג טייז-טסעוו
 -עב רענַאדעמָאהַאמ עשירעביור ןופ טרעקלעפעב

 .רעיניסעבַא

 -ַאק ןוא רעכוטסַאּפ סלַא ךיז ןעגיטפעשעב עכ

 םזימַאלסיא םעד ןעבענ .רערהיפ-ןענַאװַאר

 -לַאלַא ךיימ םייב .עשימעפ ךיוא ייז ןענעיד

 םיוב ַא וצ ןייז "?גר הלוע" ייז ןהעג דעב

 ןעהעזסיוא רעייז .ןעגילייהרעפ ייז ןעכלעוו

 ןוא שיגרענע ןענווז ייז ,םהענעגנַא ויא
 טרָאד ןענייז ןעיורפ יד .רעצנעט עדנעקיצטנע

 רעייז .טרעיולשרעפ רעדָא טקעדרעפ יג

 -עווש יד ךרוד לענש ךיז טרעילרעפ טייהנהעש

 ןיא ןוהט וצ ןעבָאה ייז עכלעוו טייברא ער

 עטסעסייה 'ד רעטנוא דנעגעג עגידמַאז יד

 -רענעמ ערעייוז .דרע עצנַאג רעד ןופ ןנוו

 וד וצ ךילנהע סנעטסרהעמ ןענייז רעדיילל

 ןערעילָאק ןיא קַאמשעג רעייז
 רעגעירק סלַא .טעלַאיװ ןוא טיור ןיא טגיל

 .תומ וכאלמ יו קערש ַא ןָא ייז ןעפרַאװ

 -כעלעג ַא ויז רַאפ זיא רהעוועג סעשיעּפָארוע

 טימ ןעלַאפעב ייז ןענייז רעטּפיגע 880 .רעט

 ייז ןעבָאה ,רהעוועג עשיעּפָארוע עטצעל יד
 ןוא ןעזעיּפש טימ ויוז וצ ןוהטעג זָאל ַא ךיז

 /980 עצנַאג יד ןענווז טווצ עניילק ַא ןיא

 רעטּפיגע יד .דרע רעד ףיוא טדיוט ןעגעלעג

 -ַאנַאד יד .רעסיש עטנרעלעג ןעוועג ןענייז

 טכַאמעג רָאנ זיא סקיב יד סָאד ןעגָאז ןעליק

 8. 8661, ,ןעקערשוצבָא עגנולגיופ ןערָאװעג

 6601. טתנש. 847. מ 1)

 ןיא עצנַאלפ ַא ןופ ןעמָאנ (1 ,ילַֿאדַא
 -עג סלַא טכיורבעג טרעוו עכלעוו ,רַאבַאלַאמ

 -בָאק רעגיטפיג רעד ןופ סוב ַא וצ טפיגנעג

 רענַאידניא א ןופ ןעמַאנ (9 .גנַאלש ַאר

 ןיא טכיורבעג טרעוו טפַאז סרעכלעוו עצנַאלפ

 רַאמַאק ןופ גנולדנַאהעב רעשיניצעדעמ רעד

 | .גנואיידרעפנוא ןוא

 ,ןעזַא ןוא טדָאטשינעּפַאה ַא ,שילֿאדַא
 םייב ,עינָאק ווב עטסיק עכילדיז יד ףיוא

 ןעהייר טימ טיובעג זיא .ַאילַאדַא םעווב-םו

 יו ,ןעסַארעט עדנעגייטש ןיא רעזייה ןֹופ

 -ווטש ַא ףיוא (טרָאד העז) רעטַאעהטיּפמַא ןַא -לעוו "ןעליקַאנַאד" ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאק
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 טימ ןעמונעגמורַא זיא רעכלעוו ,גרַאב םענרענ

 -לומ ןוא ןעשזנַארָא ,ןעגויפ ןופ רענטרעג

 רהעז זיא ןעדָאב רעדנעגילמורַא רעד .ןערעעב

 -נוא ןוא סייה רהעז טַאמולק סָאד ,רַאבטכורפ

 .טסעפ רעבָא ןיולק זיא ןעפַאה רעד .טדנוזעג

 -עב .תומהב ןוא ץלָאה ,האובת טריטרַאּפסקע

 וד טָאה לָאמא .89,000 ךרעב גנורעקלעפ

 .אולַאטטַא ןעסייהעג טדָאטש

 רעד רַאפ ןעמָאנ רעשיקריט ,עקסילַאדָא

 "עג יוד טנעידעב עכלעוו ןיוװַאלקש עסייוו

 רעטסערג רעד .םערַאה ןיא יורפ עטסטבעיל

 טכַארבעג ןערעוו ןעקסילַאדָא עזעיד ןופ לייט
 ערעכיור וד רַאפ טפיוקרעפ ןוא זַאקוַאק ןופ

 ווו טימ ךיז טנעידעב ןַאטלוס רעד .סמערַאה

 .םישגלּפ סלַא

 ָאנ ַא ,רעטלע-סגנילגנוו = סנעצסעלָאדַא
 ןוא טעמירעבופ ןעשיווצ טייצ רעד רַאפ ןעמ

 -נעמ ןעדנעטקַאװ םעד ןופ גנולקיווטנע עלוכ

 זיב 14 ןופ לעגנוי םייב ךיז טנעכער יז .ןעש

 91 ויב 19 ןופ לעדיימ םייב ןוא רהָאו 5

 יד ךיז ןעלקיווטנע טייצ רעזעיד ןיא .רהָאי

 -לָאפ עטסכילגעמ רעייז וצ ןעלייט סטכעלשעג

 .םייהנעמָאק

 -עג רעשילגנע ,ןהָאשזד רעס םופלָאדַא

 ןיא .בעג .רעקיטילַאּפ ןוא רעביורש סטכיש

 .1849 ןיא טרָאד .טשעג ןוא 1708 ןָאדנָאל

 רע רעבָא עילימַאפ עשידוי ַא סיוא טמַאטש

 "וו ןיוז ןיא ךָאנ גנומַאמטשבא ןייז טסעגרעפ

 ןענעק עכלעוו קרעוו עלעיפ טביורש .דנעג

 םעניילק רהעז ַא ןופ ןערעוו ןעועלעג רָאנ

 ןיז ןיא .רעזעל עדנעבאהליואוו לעקריצ
 11ו89ס1י7 01 108818460 ןייז זיולב זיא טיוצ

 "עג רעבָא זיא רע  .רעלוּפָאּפ רהעז ןעזעוועג

 -כַא ןופ טייברַא רעד ןעטימ ןֹיא ןעברָאטש

 -עג םורַאד זיא קרעוו סָאד ןוא ,דנַאב ןעט

 ןיא עדייז ַא רעניוז .טעלממָאקנוא ןעבעילב

 -וורג םעד ךירדעירפ ןופ רָאטקָאד רעד ןעוועג

 סעשיויוצנַארפ ַא ןעבירשעג טָאה ןוא ןעס

 1118909108 068 ןעמָאנ םעד רעטנוא קרעוו

10180168 0668 

 רע רעשטייד ,ןַאסַאנ ןָאפ םופלָאדַא
 .1208 ויב 1899 ןעשוווצ גינעק רעטלהעוו

 םַאלרַאו ףַָארג ןופ ןהוז סלַא 1280 ןוא .בעג

 -עג טלהעוועג זיא .וַאסַאנ ןָאפ ןעטייווצ םעד

 ."רוק יד ןופ דנורג ןעשיטילָאּפ סיוא ןערָאװ

 זַא ,טלָאװעג טינ ןעבָאה עכלעוו ןעטשריפ

 רָאנ יו .ןערעוו גיטכעמ ןצ לָאז דנַאלשטיוד

 ןעמעלַא ויז רע טָאה ןערָאװעג גינעק זיא רע

 סָאד עדארג ןוהט ןעמונעג ךיז ןוא טרַאנעגבַא

 .ןוהט וצ טינ ןעכָארּפשרעּפ ויוז טָאה רע סָאװ

 טינ םהיא ןעטשריפרוק יד ןעבַאה רַאפרעד

 "רעפ םהיא ןעבָאה יוז סָאװ ןעלהָאצ טלָאוװעג

 רע טמהענ טלעג ןיא לעגנַאמ סיוא .ןעכַארּפש

 ,000 -טנופ 100,000 גינעק ןעשילגנע םייב

 -עג ןעפלעה וצ דנַאלגנע ראפרעד סרַאלַאד 0

 טסבַאּפ רעד ,ךָאד .ךיירקנַארפ ןופ פיליפ ןעג

 -ערטוצנויא געירק ןיא ןעטָאברעפ םהיא טָאה

 -ויארעפ ךיז ןעבָאה ןעטשריפרוק יד ןוא ןעט

 .םהיא ןעגעג ךיורטסע ןופ טרעבלַא טימ טגינ

 -פיוא םהיא ןעבָאה רעלהעוו ןופ לוסנָאק רעד

 -לַא רַאפ ןיורק ןייז ןעריצודבַא וצ טרעדַאפעג

 ווא געירק ַא ,ךיז טגאוטנע רע .ןעגעוו סטרעב

 ענייז ןוא םהיא ןעשיווצ ןענַאטשטנע ךרודַאד

 ןופ טכַאלש ןעשידלעה ַא ןיא זיא ןוא רענגעג

 .ןערָאװעג ט'גרה'עג 8

 ןייז ןופ ןעדוי יד וצ גנולעטש ןייז רעביא

 ייז טָאה רע זַא עטכישעג יד טלהעצרעד דנַאל

 ןעגידלַאװעג ןייז ,ןעסערפוצסיוא טכוועג

 קעווצ ןעועיד רַאפ .ןעליטש וצ טשרוד-טלעג

 קַאטַא ןעדעי ,לובלב ןעדעי טביולרע רע טָאה

 ןעלעוו ייז זַא טסואוועג טָאה רע .ייז ףיוא
 -ָארּפ ןעפיוק םהיא וצ ןעפיול טלָאמעד ןיוש

 ויא ךובירַאומעמ רעצניַאמ ַא ןוא .עיצקעט

 וגורה" טלעטיטעב עידעגַארט ַאזַא טנעכווצרעפ

 :"ה ףלאל ח"נ 'א םוו ,רוואב 'ז ןעגניטור
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 ררוצ ַא ןענַאטשעגּפיוא זיא טייצ רענעי ןיא

 זיא רע זַא טדערעגנייא ךיז טָאה סָאװ םידוחו

 רעד ןופ ןעדוי יד ןערָאװעג טקישעג טָאג ןופ

 סָאד ידכב .ןייז וצ שרושה ןט רקוע טלעוו

 רע טָאה ,קעווצ ַאזַא רַאפ ןעניוועג וצ לעבעפ

 ןהעזעג טָאה רע זַא לובלב ַא טכַאמעג טנַאקעב

 ַא ןיא םלצ ַא ןעסיוטשוצ ןעבָאה ןעדוי יד יו

 סָאד ןעזעוועג זיא טַאטלוזער סָאד .רעשזרעמ

 -עג ,ןערָאװעג טגרה'עג ןענייז ןעדוי עלעיפ

 ןופ רעטסומ םעד ךָאנ טביורעב ןוא טרעדנילכ

 .ןעטיוצ ענעו

 ןיא העבטמ ענעדלָאג ַא ,רָאד-ספלָאדַא
 8 טימ קרַאמ 10 וצ ךוילג יוזא ,ןעדעווש

 2 רעדָא ,גנוליש 10 ץּפַאנק רעדָא ,גונעפמ
 .טנעס 48 טימ ראלָאד

 ךיוא ענעריובעגנייא יד ןופ ,ַאווַאמַאדַא

 ןיא דנַאל סיורג ַא ;"ַאניבמוּפ" :ןעפורעג

 ןעליימ ן19880 .אקירפַא ,ןַאדוס ןעכילדיז

 יורד ןופ גנורעקלעפעב עשרעגענ ַא טימ סוורג

 -סערג זיא דנַאל סָאד .רעניואוונייא ןָאילימ
 ןופ גרעב עגינויא זיולב טימ ,ךַאלּפ סלייטנעט

 9700 ויא רעטסכעה רעד ,?ַאטיקנַאלב" עכלעוו

 עכלעוו ןעכייט עלָאמש עלעיפ טָאה .ךיוה סופ

 רהעז זיא ןעדָאב רעד .דנַאל סָאד ןרעסַאוװעב

 .שיפָארט ןענייז עסקיוועג יד ןוא רַאבטכורּפ

 עסקיוועג יד ןוא טכייפ ןיא טַאמילק סָאד

 ,רעמיוב-ליוא ,ןעינַאסנַאדַא ,ןענַאנַאב : ןענייז

 ןענָאלעט-דרע ,ןערהָאר-רעקוצ ,רעמיוב-רעטוּפ

 יד .לעיפ רהעז טרָאד ןעסקַאװ לָאװמיוב ןוא
 -יא טלהעצ עבלעוו ,ַאלָאו זיא טדָאטשטביוה
 .עשימַאלסיא יד .רעניואוונויא 90,000 רעב

 רעהירפ זיא .דנעשרעה טרָאד זיא ןָאיגילער

 1894 ןיא ,עינַאלָאק עשיויוצנַארפ ַא ןעזעוועג

 .עינָאלָאק עשטיור ַא ןערָאװעג יז זיא

 | (66108, 6608:80מ. ,44/16. 111)

 דנַאלשטייד זיא המחלמ-טלעוו רעד ןיא

 -רעפ ןוא ןעגָאלשעג טרָאד רעדנעלגנע וד ןוּפ

 רעטסעב רעד זיא ַאװאמַאדַא .ןערָאװעג ןעבירש

 -פַא לַארטנעצ ץנַאג ןיא רוטלוקירגַא ראפ ץַאלּפ

 -וטרַאסיורג םעד ןופ טרעסַאוועב זיא יז .אקיר

 ןוא גרעב רעביא טפיול רעכלעוו ,ךייט ןעג

 ןופ טעטייברַאעב טרָאד טרעוו דרע יד .לָאהט

 ןעפַאלקש 1000 וצ ןעבָאה עכנַאמ - .ןעפַאלקש

 .םעד רַאפ ןַאטָאק ןוא ןרָאק ןעטייברַא עכלעוו

 .ןעטנַאפעלע טימ לופ ויא דנַאל סָאד .לעדנַאה |

 .בעג ,רעלַאמ-טכַאלש ,טרעבלַא םַאדַא

 .1800 .טשעג ןוא ןעגנילדרָאנ ןיא 6
 ףךיירטסע ןעשיווצ ןעטכַאלש יד ייב-טניואוו

 ןעדעירפ םעד ךָאנ ,1812 ןיא דנַאלסור ןוא

 -כַאלש ןופ רעטעלב 88 עטשרע יד רע טלָאמ

 ;טניואוועגייב ןיילַא טָאה רע עכלעוו ,ןעט

 ,ןעבעגעגסיורַא ךוב"עגַאט ַא ךיוא ייברעד

 -עּפש .רעדליב עזעיד טעטכיילעב סעכלעוו

 -ָאמיל ןופ טַאלב 101 סיורַא רע טיג רעט

 רעטסערג רעד עכלעוו ןופ רעדליב עשיפַארג

 -ירעייב ןופ ןערָאװעג טפיוקעגבָא זיא לייט

 ןיא .ןעמשרע םעד ןַאילימיסקַאמ גינעק ןעש

 םעד ףיוא םלעהליוו גינעק רע טלָאמ 9

 רעמיצ-נעטעקנַאב סָאד ןַאד ,גידנעטייר דרעפ

 .1848 ןיא .ןעטשרע םעד גיוודול גינעק ןופ

 -רַאס ןעגעג וימרַא סיקצעדַאר טימ רע טהיצ

 -וור ַא סיורַא רע טזָאל עדנע וצ ןוא ןעיניד
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 -עיד ןופ ךיוא רעדליב עשיפַארגָאטיל ןופ עה

 -יד רע טָאה ןהיז ענייז ןופ 4 .טכַאלש ןעו

 ןעזָאלעגרעביא טָאה ,טנרעלעג טסנוק עבלעז

 טקורדעג זיא עכלעוו עיפַארגָאיבָאטיוא ןַא

 .1880 טרַאגטוטש ןיא

 טרַאה ַא ,(טנַאמַאיד טינ) ,טנַאמַאדַא

 -רעטלַא ןיא טָאה סָאוװ ,ןיוטש קיטשײגיציּפש

 ףיוא בתכ ןיא רעצירק סלַא טנעידעג םוט

 (ו ז"י) הימרי ןיא .ץלָאה רעדָא רענייטש

 -ַאיד רעד .רימש ןרוּפצ ןעפורעג סע טרעוו

 סָאד לייוו ,ןערעוו טניימעג טינ ָאד ןָאק טנַאמ

 "רע זיא רענייטש ןעטנאמאיד ןופ ןעפויולש

 טרעדנוהרהָאי ןעט12 ןיא ןערָאװעג ןעדנופ
 טשרע ןעמ טָאה טרעדנוהרהאי ןעט18 ןיא ןוא

 -ורביא .טינש ןעגיטכיר ַא ןעכַאמ טנַאקעג

 "עוועג ןיוש ןעטלָאװ ןעטנַאמַאיד ןעוו ,סנע

 רענייא ךיז טלָאװ ןעטייצ עשילביב ןיא ןעז

 "םימתו םירוא" יד ןיא ןענופעג ייז ןופ

 .("ןעטנַאמַאיד" ךיוא .ד.ז)

 (רעבמַאל ענעריובעג) ,םעילושז םַאדַא

 ,ןירעלעטשטפירש עשיויוצנַארפ עטנענימָארּפ

 -ַאּפ ןיא טרידוטש ,1850 רעברעוו ןיא .בעג

 רהיא ןופ ןעמָאנ ןעגיביוא םעד טגירק ,וזיר

 -נורג .סמַאדַא דנומדע רָאטַאנעט ןַאמ ןעטייווצ

 ,"ואיווער לעווָאנ" לַאנרושז םעד 1879 טעד

 א טרהיפ ,1897 זיב ןעבלעזמעד טרישזדער

 סע ואוו םייחה רעד ןיא לַאַאז ןעשיטַאמָאלּפיד

 ןעטַאמָאלּמיד ןוא ןעטַארעטיל ןעמוק ןעגעלפ

 ןעזעוועג זיא ןַאמ רהיא .טלַאהרעטנוא םוצ

 יד ןעוו טייצ רעד ןיא טקעפרעפ-סילָאּפ רעד

 .18/1 ןיא וירַאּפ טרעגַאלעב ןעבָאה ןעשטייד

 "עב יד רעביא ךוב-עגַאט ַא ןעבירשעג טָאה וז ;

 לַארענעג" ךוב א ןעזָאלעגסיורַא ,גנורעגַאל

 יַאפ עשירַאגנוא" סָאד ןוא 1886 "וועלעבָאקס

  לעופ טקריוועג ןוא ןעבירשעג .1884 "דנַאלרעט

 -ַאטַא .ךיירקנַארּפ ןיא עטכער-ןעיורפ יד ראפ

 סָאװ רַאפרעד םוטנעטסירק סָאד גיטפעה טריק

 -היפעג-רוטַאנ עכילשנעמ וד טקירדרעטנוא סע
= 

 .ןעמגָאד וצ טפַאלקשרעפ סע טלַאה ןוא ןעל

 ןיא טסקַאװ סָאװ עצנַאלפ ַא ,ֿשימַאדַא

 רעד ןיא ןעכיילג ןייק טָאה ןוא ַאטוקלַאק

 -רע רהוא ןופ טמוק ןעמָאנ רחיא .קינַאטָאב

 ןעטשימעג ַא ןעבָאה זומ .סמַאדַא .רד רעדנופ

 רמַאו טימ ןעליוק-ניורב ןופ דנורג ןעגימייל

 ןעטלָאּפשעג ןעזומ לעצרואוו יד .ןעסקַאװ וצ

 -ווז ייז יוו םעדכָאנ ןעצנַאלפנייא םייב ןערעוו

 -ַאו ןיא טייצ עסיוועג ַא רַאפ ןעזעוועג ןענ

 .רעס

 םוטנעטסירפ ןיא עטקעס ַא ,ןעטימַאדַא

 ןעסיוועג א ןופ (סונַאפיפע ךָאנ) טעדנירגעג

 סולעַא רעטנוא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,סמַאדַא

 "רצינ טרעדנוהרהאי ןעטפ ןיא סקַאניטרעפ

 -10 ןיא ןעועוועגיזיא ןוא אקירפַא-דרָאנ ןוא

 ןעשיווצ טיירברעפ לעיפ טרעדנוהרהאי ןעפ

 .ַאװירָאמ ןוא ןעמהעב ,דנַאלשמייד ,ךיירקנַארפ

 -ניא רעד ןעזעוועג זיא טקנוּפ-רעטנעצ רעיוו

 ןופ ץנעטסיוקע יד ןענקייל ייז--ץיניסול לעז

 ןיא זיולב ןעביולג רעבָא ,טָאג ןעכילנעזרעפ ַא

 ."קָאמ" ןעפור ייז עכלעוו טכַאמ עכילטעג ַא

 ןעמָאנ םעד טימ חישמ ַא ןיא ןעביולג ויז
 ןעמוק טייצ רעד טימ טעוו עכלעוו "ןַאקָארָאמ"

 רעד רעביא סומזינומָאק םעד ןערילבַאטע ןוא

 ןיא םירמ סָאד ןענקייל יי .טלעו עצנַאג

 -עג םוזעי טָאה יו ןעוו הלותב ַא ןעועוועג

 -קע עדעו טפיוהרעביא ןענקייל ייז .ןעריוב

 -נויא יד זַא ,ןעגָאז ןוא םיליתב ןופ ץנעטסיז



 ערעייז ןיא .המכח ס'טָאג ןיא הלותב עגיצ

 רעזייה-טעבעג ערעייז ןיא ווו ןעטפַאשלעזעג

 .טעקַאנ ץנַאג ןעוורפ ןוא רענעמ ןעניישרע

 ,ןעטימַאדַא ןעפורעג ויז ןעמ טָאה רַאפרעד

 יד ןָא ןעביג ויז .םדָא ןופ רעגנויהנָא .ה.ד

 גיוא יד ידכב סיטקַארּפ ַאזַא רַאפ עכַאזרוא

 ןעטעקַאנ ףיוא ןעקוק וצ ןעניואוועג-וצ -וצ

 ןעטיוט ךרודַאד ןוא ,טייקגירעיגוינ ןהָא בייל

 -לוק-טקַאנ" העז) .תונז וצ טפַאשנעדייל יד

 -ַאוצָאס ןיא יוװ -ןעילימַאפ רעייז ןיא ("רוט

 יד .ןעטסינומָאק עיירפ ייז ןענייז ןעבעל ןעל

 טימ ןעבעל וצ ,ןַאמ רעד יו וירפ זיא יורפ

 ווזַא ןעשיוט םהיא רעדָא ליוװ יז ןעכלעוו

 ןענייז רעדניק יד .טלעפעג רהיא וװ טפָא

 עסיורג יד בעילוצ .עילימַאּפ ןייא עלַא

 וד ןופ ןעטילעג ןעבָאה ייז עכלעוו תופידו

 ייז ןעבָאה ןעטקעס עכילטסירק עדנערעיגער

 .ןעטיבעג טפָא עטקעס רעייז ןופ ןעמָאנ םער

 -ודָארּפ לָאמַא ןעפורעג ךיז ייז ןעבָאה יוזַא

 -קופ ,ןעדרַאהגעב ,ןעטסיטרַאהקע ,ןעטסיק

 עועיד ןעבָאה ייז .ןעדרַאהלָאל ןוא ןעדרַאה
 "היפ עכילטיוצ ערעייז ןופ ןעמונעג ןעמענ

 םעד ףיוא ייז טנערב 1491 ןיא ַאקסיפ .רער

 ,סיוא טעמכ ייז טעטָאר ןוא ןעפיוה-רעטיוש

 טָאה רעטייוצ רעד ףעזָאי רָאנ יו רעבָא

 ,טנַארעלָאט רַאפ ץעזעג ןייֹז ןעזָאלעגסיורַא

 ןענעישרע דרע רעד ןופ יו רעדיוו ויז ןענייז

 וד .תונלבס טגנַאלרעפ ןעבָאה ןוא ןעסַאמ ןיא

 ןוא טגַאוטנע סָאד רעבָא ייז טָאה גנורעיגעו

 ןעמ .ןעקירדרעטנוא ןעמונעג וינ סָאד ףיוא

 טנויה ןיוש ויא עטקעס עועיד זַא טביולג

 -סיה רוטלוק רעד רעבא ,טעטָארעגסיוא ץנַאג

 -ויוצעב דלַאוװללעה ןָאפ .רדעירפ רעקירָאפ

 -וטסיוקע גנוניימ ןייז ךָאנ .רהעז סָאד טלעּפ

 -ַאדַא" ןעמָאנ םעד רעטנוא טנייה ךָאנ ייז ןער
 -זיירק ןופ טרָאּפער םעד טריטיצ רע ."ןעטימ
 ,גנורעיגער רעד ןא םידורכ סיוא ןַאמטביוה
 -טָארסיוא-נוא דניז וד" :טסיוה סע ואוו

 'רעד רעפרעד ֹוד ןופ םירעיוּפ וד ---."רַאב

 ףלָאדַא סמַאדַא --- סמַאדַא

 רענעמ עטעקַאנ ןעהעז ווז סָאד טפָא ןעלהעצ

 וד ןיא טכַאנ ייב ןעפיולמורַא ןעיורפ ןוא

 -עלּפ ענעדעישרעפ ףיוא רעמיא רעבָא ,רעדלעפ

 -ללעה ןָאפ טריטיצ טעטיזָאירוק סלַא .רעצ

 לַארמנעצ רעד סלַא" :סעדנעגלָאפ דלַאװ

 "עב ויא ןעיוו ןופ (ןימלע תיב) ףָאהדעירפ -

 -ַאמ" ןופ עיצקַאדער יד טָאה ןערָאװעג טיינ

 :ףעירב ןעדנעגלָאפ ןעטלַאהרע ?טַאלביעג

 ךיז ןעביולרע רימ -- ןָאיצקַאדער עהטרעוו"
 ןעבָאה רימ סָאד ןעכַאמוצטנַאקעב טימרעיה
 סולשעב םעד ךָאנ גאטימרָאפ רהוא 9 עטייה

 לַארטנעצ םעד טעוינעב עדנוימעג רעזנוא ןופ

 -עירשרעטנוא .גהנמ רעזנוא ךָאנ ףָאהדעירפ

 .ןעטימַאדַא עטקעס ֹוד ןופ ןעמָאנ ןיא ןעב

 ".1874 רעבָאטקָא ןעט81 םעד ןעיוו

 -קרעב יטנוָאק יד ןיא טדָאמש ַא ,סמַאדא

 -ַאמ ןופ סטייטס יד ןיא ַאקירעמַא-דרָאנ ,רייש

 טָאה ,רעניואוונוויא 11,184 טָאה ,סטעפושַאס

 -נַאסדוה םעד ןעשיווצ קירב עכילריטַאנ ַא

 .ןייטנאמ-לדעס ןוא קורב

 -מָאק רעשיזיוצנַארפ ,ףלָאדא סמַאדַא
 .טשעג ןוא ןירַאּפ ןיא 1808 .בעג ,טסינָאּפ

 סגנַאפנַא טנרעל .טדָאטש עבלעזרעד ןיא 6

 ןוא ַאשייר רעמנוא םוירָאטַאװרעפנַאק ןוא

 -שרע ןייז ךרוד ןעמָאנ ַא ךיז טכַאמ ,ודליַאב

  טרהיפ רע סעכלעוו "ןָאליטסָאּפ'ל" קרעוו ןעט

 -נַא ןיא רעטעמש ןוא זירַאּפ ןיא 1886 ףיוא

 ויב רהָאי ןעועיד ןעשיווצ .טדעטש ערעד

 ןופ ןערעּפָא 10 עיינ סיורַא רע טגנערב 0

 טרהיפ רע .רעטקַארַאכ ןוא טסייג ןעבלעזמעד

 סָאד ןעגיוצעג ןעבָאה עכלעוו ןעטעלַאב ןיירַא

 רעטעּפש רהָאו ַא .םוקילבוּפ עכילטפַאשנעדוול

 זיא סעכלעוו רעטַאעט-לַאנַאוצַאנ סָאד רע טיוב

  עדנורג וצ ןָאיצולָאװער-רַאורבעפ רעד ןוכ
 רַאפרעד םהיא טָאה גנורעיגער יד .ןעגנַאגעג

 טָאה רע עכלעוו ,עלעטש רָאסעפַארּפ ַא ןעבעגעג

 -עיד ייב טָאה רע .טדיוט ןייז זיב ןעטלַאהעג

  טרינָאּפמָאק קיטש 14 רעביא ךָאנ טייצ עז



 .ןעטעלַאב סליוטנעטסרהעמ

 ראפ ןעמָאנ רעשלַאפ ,לעֿפַא-ס'מַאדַא

 -עגנייא ךוז טָאה רעכלעוו ,ןעהטרימ == םיסדה

 ןעדעי טעמכ ןופ עכַארּפש רעד ןיא טרעגריב

 טעדנירגעב תועט רעד .קלָאפ ןעטריזיליוויצ

 לעּפע רעד סָאד עגַאז עש'דומלת רעד ףיוא ךיז

 -עוועג זיא טםגידניזעג טָאה םדִא ןעכלעוו טימ

 ךיוא םורַאד םהיא ןעבָאה עכנַאמ .סדח ַא ןעו

 מרהיפ 1809 ןוא ,"לעּפַא-זעידַארַאּפ" ןעפורעג

 -ורַא ןעמַאנ ןעזעיד סויניהוַאב גָאלָאליפ רעד

 טגיוצ רעכלעוו לעּפרַאנק-דליש םעד ףיוא רעב

 יַאו יד .רענעמ ייב לעיצעּפס ,זלַאה םייב ךיז

 -ַאד רעקלעפ יד ייב ךיז טָאה דומלת ןופ עג

 ןיוש טָאה ןעמ סָאװ טימרעד טרעסערגרעפ ךרוד

 ףעּפע םעד ןופ ליוט ַא זַא ןעביולג ןעמונעג

 "ולבעג םהיא זיא ןעסעגעג טָאה םדא סָאוו

 רעד :.לָאיזיפ -- ולַאה ןיא ןעקעטש ןעב

 ,ןעטסַאק-מיטש םיוב ליוט רעטסעטנענימָארּפ
 -נעב-מיטש וד טומ גנודניברעפ ןיא טהעטש

 םייב רעטנורַא ןוא ףיורַא ךיז טגעוועב ,רעד

 ןויק טָאה .ןעגנילש רעדָא ,ןעגניז ,ןעדייר

 ןייז וצ טנייש ןוא (לעקעה) ןעצונ ןרעדנוזעב

 -םנע עכילשנעמ רעד ןופ ץכעביילברעביא ַא

 "מנע .דנַאטשוצ ןעשירעיט םעד סיוא גנולקיוו

 ןערונשבָא םעד ךרוד ָאירבמע םעד ןיא טהעטש

 .דנולש םייב דנַאוו-רעטנוא רעד ןופ

 סָאװ קירב עכילריטַאנ ַא ,קירב-סמאדַא

 טימ ןעידניא ןופ ןעלזניא יד טעדניברעפ

 עשיגָאלָאעג ַא סלַא טבַארטעב טרעוװ ,ןָאליוצ

 ןופ טכַאמעג יו סיוא טהעז .טיוקגידריווקרעמ

 -עמָאליק 9798 ךרעב ויא .דנעה עכילשנעמ

 ןוא ןהעג רהיא ךרוד ןָאק ןעמ .גנַאל רעט

 רענַאדעמַאהַאמ יד .טייהרעכיז טימ ןערהָאּפ

 ןעבירטרעפ זיא ןושארה םדָא ןעוו זַא ןעביולג

 עזעיד ךרוד רע זיא ןדע-ןג ןופ ןערָאוװעג

 ווז ןעפור רעבירעד .ןָאלייצ ךָאנ רעבירַא קירב

 .קירב ס'מַאדַא רהיא

 רעטבוד רעשיזיוצנַארפ ,ןַאה יד סמַאדַא

 ןהָאשוד סמַאדַא --- לעפַא סמַאדַא
 ' ישי עי עי עי יט 04.עייה טיי עי יה גיי עי עי עו עס ,עיה עי עמ קי עי עי ,ןייה עמ יה יט גמ ,עיה יו עי עי שה עי שיט שיהיה יה שי עי
 יי יי יי יי יי יי יי א א לא יי ר א ר ר א לא ר לא 0 א רע ר א ר ר א ראש אש או רע סע ו א

44 

 -טסָא ,סַאררַא ןיא 1985 .בעג ,טסינָאּפמַאק ןוא

 רעד סמַאדַא סלַא טנאקעב ךיוא ,ךיירקנַארפ

 ןופ טרעבָאר ףַארג טימ םורַא טרהָאפ .רעקיוה

 "רעפ יד ןיא ןעבעג וצ ןעטרעצנָאק יָאטרַא

 -נוא ךיז טכַאמ .רעדנעל ןוא טדעטש ענעדעיש

 -רעד קיזומ ןופ עטכישעג רעד ןיא ךילברעטש

 -עגנויא לָאמנעטשרע םוצ טָאה רע סָאװ םימ

 "רַאװק ןיא ןעגניז וצ ןעמיטש עוורפ טרהיפ

 -אעט עטמרחעמ יד ןיא .טעטניווק רעדָא מעט

 רע טָאה טסַאפרעפ טָאה רע עכלעוו קיטשד-רעט

 -רָאטשעג זיא רע .טלעיּפשעג עלָאר ַא טסבלעז

 .1988 לעפַאענ ןיא ןעב

 ןושארה םדא" רעדַא ,ןהָאשזד-סמַאדַא

 ןופ ךרַאירטַאּפ רעד" ךיוא ,"רעטייווצ רעד

 -ולָאװער 9 יד ןופ דניק ַא ".לעזנוא סרַאקטימ

 -ָאלטנע 1789 ןיא ןענייז עכלעוו ןערענַאוצ

 -ניא סנרַאקטיּפ םעד ףיוא טעדנַאלעג ןוא ןעפ

 ןַאטיּפַאק םעד ןעבָאה ייז יו םעדכַאנ ,לעו
 לעזניא רעד .ט'גרה'עג עטמַאעב ענייז טימ

 ויז .םניואוועבנוא ךָאנ ןעזעוועג טלָאמעד זיא

 -נוָאב" ףיש םעד ןופ טעדנַאלעג טרָאד ןעבַאה

 ךיז ןעבָאה ,ןעיורפ רעיטיהַאט 19 טימ "יט

 ןעבָאה יוז זיב גנונדרַא ןַא ןהָא טרהיפעג

 םַאדַא ןוא ,ט'גרה עגסיוא טייה'רוכיש ךיז

 -וורפ 19 וד מימ ןעבעל ןעבילבעג זיא ןיילַא

 רַאפ ףיש םעד ףיוא לָאמעלַא גידנעכוז .ןע

 יָשֹג דנַאה ןיא םהוא זיא ןעטייקגידנעווטיונ

 וז טָאה רע .לעביב סנַאטיּפַאק םעד ןעמוק

 עטכישעג וד ,ןוא ןעיורפ יד רַאפ ןעזעלעגרַאּכ

 ענעגווא רעייז רַאפ ךיז טָאה חנ זיב םדא ןופ

 -ַאה רעבייוו יד זַא ,טסַאפעגנָא יוזַא עיצַאוטיס

 ןושארה םדָא" ןעבעגעג ןעמָאנ ַא םהיא ןעב
 רעשילגנע רעד טָאה 1899 ןוא ".רעטייווצ רעד

 -עפוצ לעוניא םעד סבבָאנ ןהָאשזד רעדנעזיור

 ןענופעג ןיוש םהיא טָאה ןוא טקעדטנע גיל

 רע טָאה ויז ןופ עלעיפ .טרעקלעפעב טכידעג

 : .יטיהַאט ךָאנ טרהיפעגרעבירַא
 פנעדיוערּפ רעמייווצ ,ןהָאשזד סמַאדַא
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 ןעמ10 ןיא .בעג .סטייטס דעטיינוי יד ןופ

 "גוווק טצעי) ירטניירב ןיא 1785 רעבָאטקָא

 -ופ ַא סיוא טמַאטש .סטעפושטַאסַאמ ןיא (וס

 דנַאלגנע סיוא דנעמוק .עילימַאפ עשינַאטיר

 רעדנערהיפמורט ןוא רעגיטכיט ַא '1040 ןיא

 אקירעמַא ןופ גנואיירפעב יד רַאפ טַאקָאװדַא

 רעסַאפרעפ-טימ ןוא ךָאי ןעשילגנע םעד סיוא

 ."סנעדנעפעדניאדווָא-ןָאישיויראלקעד" רעד ןופ

 "ָאודַא) רעיָאל סלַא ןָאיסעּפָארּפ ןייז ןיא

 -ויהעג רהָאי ןעט98 ןייז ןיא רע טָאה (טָאק

 "ניווק ַא ןופ רעטכָאט יוד ,טימס ליגיבַא טעטַאר/

 "עג טָאה רע רעכלעוו טימ ,רעטסעירּפ רעוס

 -וא םהיא טָאה עכלעוו ןוא רהָאי 80 טבעל

 םַארגָארּפ ספמַאק ןייז ןעבעגעג שזַארוק רעמ

 רע טָאה רהָאי ןעט80 םעד ןיא .ןעצעזוצכרוד

 "עג רעביא ןעגנולדנַאהבא עגינויא טריצילבופ

 -ַאד ייז ןענייז טנַאסערעטניא יוזַא ןוא ,ץעו
 םהיא טָאה 1708 ןיא סָאד ,ןעזעוועג .טלָאמ

 סלַא לעטש וד טרעפָאעג דרַאנרעב רָאנרעװַאג

 וטילַארימדַא יד רַאפ לַארענעשזד-טַאקָאװדַא

 קילג םוצ טָאה רע עכלעוו ,לעטש ַא ;טרוָאק

 רעבָא זיא רע .ןעמונעגנָא טינ אקירעמַא ןופ

 .ןעגיטשעג לעיפ קלָאפ םייב רעבירעד

 וא ,טכערנוא ראפ ןעמוקעגרָאפ זיא םהיא

 א ןעבָאה םי טייז רענעי ןופ לָאז דנַאלגנע -

 -קַאט ןוא ,טייז רעד ףיוא ןעשרעה וצ טכער

 עיר שיטשיטשימ-שעייפ שיט פיו ,עיט שי עי עי עה עי עי עי עי עי עי עי עי יה עי עי עמ עא";

 "ווא ענייו םיוק טָאה סעכלעוו ,קלָאפ ַא ןעריס

 רע טָאה ןאמסערגנָאק סלַא .סעסנעפסקע ענעג

 ןָאשולָאזער יד טעדנָאקעסעג גנורעגעצ ןהָא

 -רָאפ 1776 ןיא לָאמנעטייווצ םוצ זיא עכלעוו

 רע .עיל ןאמסערגנָאק ןופ ןערָאוװעג ןעגָאלשעג

 עשיטענגַאמ ןייז טימ ןָאסרעפעשזד יוװ טָאה
 "גנָאק ןעצנַאג םעד טרעטסייגעב קירָאטעהו

 ןָאישולָאוער יד סָאד טַאטלוזער םעד טימ ,סער

 רעד .ןערָאװעג ןעמונעגנָא גימיטשנווא זוא

 -ָאנ רעהירפ רהָאי א טימ טָאה רע סָאד טקַאפ
 ףעישט סלַא ןָאטגנושאוו שודרָאשזד טרינימ

 -עמַא ןיא יימרַא עשילגנע יד רעביא רידנַאמָאק

 ךָאנ ןעגנַאגעג ויא סעלַא סָאד טגייצ ,אקיר

 ןערָאװעג רע זיא רעלוּפָאּפ יוזא .ןַאלּפ ןיוו

 1777 ןיא ויא רע סָאד ,קלָאפ םעד ןעשיווצ

 רעבסעמ ַא ןוא 28 ןיא ןַאמרעשט ןעזעוועג

 .סעטימָאק 090 ןיא

 סלַא ןערָאװעג טמיטשעב רע זיא 1785 ןיא

 "גנע וצ רָאדַאסַאבמַא רענַאקירעמַא רעטשדע

 "נוא ןַא טלעיּפש עכלעוו ךַאזטַאהט ַא .דנַאל

 .עטכישעגטלעוו רעד ןיא עלָאר עכילברעטש

 גנונגעגעב יד ןעלעטשרָאפ רָאנ ךיז ףרַאד ןענ

 רעד יוװ םיאנוש ענעריואוושרעפ ייווצ ןופ

 רעטירד רעד שזדָאשזד גינעק

 ןוא ,רעטירד רעד שזדוָאשזד גינעק רעשילגנע

 אקירעמַא ןופ רעיירפעב רעד סמַאדַא ןהָאשוד

 זיא קיטקַאט ןייז .ךָאי ןעשילגנע םעד סיוא

 רעד ןוא ,טנעכערעב טקנוּפ םעד ףיוא ןעזעוועג

/ 
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 םעד ךיוא טכַאמעג טָאה רע ןעכלעוו קורדנויא
 םוצ טידערק רעסיורג ַא ןעזעוועג זיא גינעק

 ענעצס עזעיד רעביא  .קלָאפ רענַאקירעמַא

 רעטערקעס רענַאקירעמַא םוצ סמַאדַא טביירש

 : סעדנעגלָאפ ,סיפָא ןיירָאפ ןופ

 ןעט1 םעד ךָאוװטימ ןופ סגַאטימ רהוא 7

 -ַָאמערעצ ןופ רעטסַאמ רעד ויא ,1785 ינוי

 טימ זיא ןוא ,זיוה ןיימ ןיא ןעמוקעג סעינ

 וװָא ירַאטערקעס ןופ סופָא ןיא ןעגנַאגעג רימ

 -רַאמ רעד ואוו ,וָאר דנַאלוװילק ןיא סטייטס

 ךימ ןוא ןעגנַאפמע ךימ טָאה ןעדרַאמרַאק זיק

 רעטנוא ןייז ,רעזיירפ .רמ וצ טלעטשעגרָאפ

 ,טגָאז זיקרַאמ רעד יוו רעכלעוו ,רעטערקעס

 טיי טי וע װי
 ר ר אבו וויי
 י יע יא (ןשדד

 או יע א וי(
 מעג וי

 סטוארט "לא "ראש ראו

 "ערקעס טווטס רעד דנערהעוו ןעדייר ןעמונ

 -ָאק ס'גינעק םעד ןעמהענ ,ןיירַא זיא רעמ

 -ומ טימ לופ גידנעיוו לַאזרַאפ רעד .דנַאמ

 "עג עלַא ןעבָאה .ג.ד.א ,עפַאשיב ,ןערָאמסינ

 ןוומ וצ .רימ ףיוא ןעגיוא ערעיוז טסקופ

 רעד רימ וצ ןעמוקעגוצ ךיוא זיא ןעגונעגרעפ

 רעטסינימ רעשידנעללָאה ןוא רעשידעווש

 .ןעטלַאהרעטנוא לייוורעד רימ ןעבָאה עכלעוו

 -עצ ףָא רעטסַאמ םעד טימ ךיא ןיב ךילדנע

 ריהט יד .לַאַאז סנינעק ןיא ןיירַא סעינַאמער

 -עילבעג ןיב ךיא ןוא ןערָאװעג טכַאמרעפ זוא

 ירַאטערקעס ןוא גינעק םעד טימ ןיילַא ןעב

 .לָאמ 8 טגיינרעפ ךיז בָאה ךיא .סטייטס ףָא

 ץנעידיוא ןיא שןדָאשזד נינעק םייב סמַאדַא

 "צעל יד רַאפ סיפָא ןעועיד ןיא ןעזעוועג זיא

 -ַאה ןעגנורעדנע עלַא עכלעוו ןיא רהָאי 80 עמ

 ףערּפשעג םעניילק ַא ךָאנ .ןענופעגטַאטש ןעב

 טימ ןעדַאלעגנייא זיקרַאמט רעד ךימ טָאה

 ןענייז רימ סלַא .ףיוה םוצ ןעהעג וצ םהיא

 -סַאמ רעד טָאה לַאַאז-רָאפ םעד ןיא ןעמוקעגנָא

 "עג לייוורעד רימ טימ עינַאמערעצ ןופ רעמ

 רָאפעב ןוא געוו ןעטימ ןיא ,ריהט רעד ייב

 -ועּמָארוע ןופ עדָאמ רעד ךָאנ -- ;גינעק םעד

 םעד טריסערדַא בָאה ךיא -- .סטרוָאק עש

 : רעטרעוו עדנעגלַאפ טימ גינעק
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 דעטניָאּפָא ךימ טָאה סטיוטס דעטיינוי יד

 רעווא וצ רעטסינימ רעטגיטכעמלָאפעב סלַא



 עי עי יה עי עי עי עה עי עי זיי יי עי עי עי עי עי עי עי .עויס עי עי עיו)

 רעווא טגַארטפיואעב ךימ טָאה ןוא טעטסעיַאמ

 רעטעל ןעזעיד ןעבעגרעביא וצ טעטסעיַאמ
 ןיא .ריפַאד זייוועב םעד טלַאהטנע רעכלעוו

 בָאה דנַאמָאק רעייז וצ טייקמַאוכרַאחעג

 ןרעכיזרעפ וצ טעטסעיַאמ רעווא ערהע יד ךיא

 שנואוו ןוא גנוגעיפרעפ עגימיטשנויא רעייז

 ןוא עכילדניירפ-טסבילגעמ יד ןעריוװָאטלוק וצ

 -אהטרעטנוא יד ןעשיווצ גנוהיצעב עלארעביל

 -ריב ערעייז ןוא טעטסעיַאמ רערהיא ןופ ןענ
 -עג יד ראפ עשניוו עטסעב ערעייז ךיוא .רעג

 ןוא טעטסעיַאמ רעיוא ןופ קילג ןוא טייהדנוו

 | .עילימַאּפ

 רעד ןיא עכ

 -קילג םעד ראפ ךיז טלַאה ךיא .אקירעמַא

 וצ סנעויטיס רעדירב עניימ ןופ ןעטסכיל

 וצ רעטשרע רעד סלַא ערהע יד ןעבַָאה |

 -ַאמ רעיוא ןופ טרָאוװנעגעג רעד ןיא ןהעמש

 .רעטקַארַאכ ןעשיטַאמָאלמיד ַא ןיא ,טעטסעי

 -קולג םעד ראפ ןעטלאה ךיז לעוװ ךיא ןוא

 -עק לָאז ךיא ןעוו ןעשנעמ עלַא ןופ ןעטסכיל

 וצ ןערידנעמָאקער דנעגעינעג קלָאפ ןיימ ןענ

 עטוג ןוא ץנערעפנָאק יד ןעלעטשרעה רעדיוו
 קלָאפ ַא ןעשיווצ ,ןעמווצ עמלַא ןופ ןעלהיפעג
 ַא ךרוד טעדיישעג ?יואוובָא ,זיא סעכלעוו

 טנעמנרעווָאג ןופ םרָאפ םענעדעישרעפ ןוא םי
 "ולער ,ךַארּפש רעד ןיא טגינייארעפ ךָאד

 ךיוא טעב ךיא .טולב-ןעילימַאפ ןוא ןָאיג
 -וצניה ךָאנ סינביולרע טעטסעיַאמ רעויא
 בָאה ךיא ליואוובָא סָאד ,ןעגעמ וצ ןעגעופ

 ןימ ןופ דנַאמַאק םעד רעטנוא טייברַאעג

 לעיפ טימ טטייהנעגנַאגרעפ רעד ןיא דנַאל

 ייז ןופ םענייק רעבָא זיא ,ןענעינעגרעפ

 יו ןעועוװעג דנעגעינעגרעפ יווַא רימ

 'ו ".טנייה

 וצ טרעהעגנייא ךיז טָאה גינעק רעד

 רימ טָאה רע .טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ סעלַא

 ,טרהירעג םהֹיא בָאה ךיא יוװ ןהעזעגסיוא

 םוצ רעטסינימ ַא ןופ טנעמטנוָאּפַא יד

 -ָאּפע ןַא טעדליב טעטסעיַאמ רעייא ןופ ףיוה

 .ןוא דנַאלגנע ןופ עטכושעג

 וד ןופ טפַאשדנוורפ יוד |
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 שי זו איי וי יי ,וייה

 רהעמ טימ טרעפטנעעג רימ טָאה רע לייוו

 -עג טָאה רע .טדערעג בָאה ךיא סלַא ןרעטיצ

 -- : טגָאו

 -יוא ןעזעיד ןופ ןעדנעטשמוא יד : רעס"
 -ייר יד ,ךילשנרָארעסיוא יוזַא ןענייז ץנעיד
 -רעפ גיטכיר יוזַא טָאה רהיא עכלעוו עד

 ,טנעמָאמ םעד ןיא ןעפורוצסיורַא ןענַאטש

 -העננָא וצ ןעגעינעגרעפ סָאד רימ ןעכַאמ

 -עב עכילדנוירפ ַא ןופ גנורעכיזרעפ יד ןעמ
 ךיא ןוא .סטייטס דעטוינוי רעד טימ גנוהיצ
 -ווא ךייא ןעבָאה ייז סָאד ןעדעירפוצ ןיב

 . ףיא רעטסינימ רעייז ןייז וצ טלהעוורעס

 ןוא ,ןעביולג רימ טלָאז רהיא סָאד שניוו

 ןיא בָאה ךיא סָאד ,ןעסיוו סע געמ אקירעמַא

 ךיא סָאװ ןָאהטעג טוינ טיוחנעגנַאגרעפ רעד

 זומ ךיא זַא ןעזעוועג טגייצרעביא טינ ןיב

 עכלעוו ןעטכילפ ענייט בעילוצ ןוהט יוזַא

 ןייז לעוו ךיא .קלָאפ ןיימ וצ גידלוש ןיב ךיא

 -צעל רעד ןעזעוועג ןיב ךיא .ךייא םימ ןעפָא

 רָאנ ;גנודווש יד ראפ ןעמיטשוצנווא רעט

 -עג ךילדיימרעפנוא זיא גנודיוש עזעיד טייז

 ,םנייה גָאז ךיא יוװ טגָאזעג ךיא בָאה ןערָאװ

 ןענגעגעב וצ רעטשרע רעד ןייז לעוו ךיא וַא

 טמיימטס דעטיינוי

 םעד ןופ .טַאאטש טנעדנעפעדניא ןַא סלא

 -נעמיטנעס יד טרעהעג בָאה ךיא יוװ טנעמָאמ

 -שניוועג יד ןוא ךויא ןופ עכַארּפשנַא עלַאמ

 ןיא ךיא זומ ,דנַאל ןעועיד וצ גנוהיצעב עט

 ,ןעדנעטשמוא ןעלָאז : ןעגָאז טנעמַאמ ןעזעיד

 -ולריטַאנ רעייז ןעמהענ ןָאיגילער ןוא ךארּפש

 ".טקעפע ןעכ

 -עג םייהַא קירוצ סמַאדַא ויא 1788 ןיא

 ןעזעוועג רע זיא רהָאֹי 8 ,ןערָאװעג ןעפור

 ךָאנ ןוא ןָאטגנישַאוו רעטנוא טנעדיזערּפ-סייוו

 -נַאק ַא ןערָאװעג רע זיא טדיוט ס'נָאטגנושַאוװ

 -רעפעשזד ןעגעג יסנעדיזערּפ יד ראפ טַאדיד

 רעד סיורַא זיא רע ןוא ,ייקניּפ ןוא ןאס

 ןעועוועג רע זוא טמַא ןעזעיד ןֹיא .רעגעיז

 ןעוו ןָאישקעלע עיינ יד זיב .ה.ד .רהָאי 4
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 יי "יפ

 .ןעמונעגרעביא לעטש ןייז טָאה ןָאסרעפעשזד

 ןעוו 1801 רהָאי ןיא ןעזעוועג זיא סָאד

 66 ןייז ןיא ןעטערטמעגניוא ןיוש זיא רע

 -וצ טלָאמעד ןיוש זיא רע .רעטלע ןעגירהָאי

 סעגיהור ַא רַאפ קיטילַאּפ ןופ ןעטערטעגקור

 ןעט4 םעד ןעברָאטשעג זיא רע .ןעבעלטַאווירּכ

 קלָאפ סָאד ןעוו גָאט םעד ןיא ,1896 וולושזד

 טרעייפעג טָאה סטייטס דעטיינוי רעד ןופ

 -עב עשינַאקירעמַא רעד ןופ רהָאי עט50 סָאד
 | .גנואוירפ

 -עגעגנָא זיא ןעדוי רעביא גנוניימ ןייז

 : טגלָאפ יוװ ,ןעטפירש ענייז ןיא ןעב

 ןוא קוָארבגנילַאב ןופ גנוניימ וד ץַארט"

 ןעדוי ֹוד סָאד טגייצרעביא ךיא ןיב ,רעטלָאװ

 עיצַאזיליויצ רעד וצ ןעגָארטעגייב ןעבָאה

 -לעוו דנעגריא סלַא רהעמ טייהשנעמ רעד ןוכ

 ןַא ןייז טלָאװ ךיא ןעוו .ןָאיצַאנ ערעדנַא עכ

 -וצ ןעדנילב םעד ןיא ןעביולג ןוא טסיאעהטַא

 רעדנילב רעד סָאד טביולגעג ךוא טלָאװ לָאפ

 סָאד סלַא ןעפַאשעג קלָאפ סעזעיד טָאה לַאפוצ

 יד ןעריזיליוווצ וצ טנעמורטסניא עטסכולצונ

 סעלַא ןוא המכח ןעטיירברעפ וצ ,טייהשנעמ

 בעיל ךיא סָאד ןעגָאז טינ ןעק ךיא .ענעבַאהרע

 ,רעדנעלגנע ,ןעויוצנַארּפ יד יוװ רהעמ ייז

 ןעבעיל ןעזוומ רימ ;ןעכירג רעדָא ,רעמיור

 סע ,ןעק ןעמ יװ טוג יוזַא ןענָאוצַאנ עלַא
 -סרהעמ ֹוד ןעבעיל וצ רעווש ךָאד רעבָא זיא

 ".ווז ןופ ןעמ

 -סיורַא ןענווז ןעטפורש עטלעמַאזעג ענייז

 םלרַאשט לעקינייא ןייז ןופ ןערָאװעג ןעבעגעג

 מקורדעג .דנַאב 12 ןיא ,סמַאדַא םוצנַארפ

 .1890 ןָאטסָאב ןיא

 ןייז ןיא ןעדייר עשיטעהטַאּפ ענייז ןופ

 טרעוו טייהיירפ רענַאקירעמַא יד רַאפ ףמַאק

 / : טריטיצ

 וצ ןעגעינעגרעפ ס'טָאג זוא סע ביוא"

 ןַאד ןברק ַא סלַא ןעבעל סעמרָא ןיימ ןעבָאה
 עטמיטשעב רעד וצ ,טיירעב ןברק רעד זיא

 עזעיד לָאז .ןהעג וצ חבזמ םעד ףיוא עדנוטש

 עי טי עי עי שי יה עי עי עס עי עי עי יה יח יה יה עי שיח עי יה עי שיח םיה עי עי עט

 ווװַא ,רעבָא ;ליװ רע עכלעוו ןייז עדנוטש

 ,דנַאל ַא ןעבָאה רימ טזָאל ,בעל ךיא יוװ גנַאל

 דנַאל ַא ףיוא .גנונפָאה ַא ,םנעטסגינעוו רעדָא

 ".קלָאפ ןיימ רַאפ םייהיירפ ןופ

 ַא ןעגעוו טקנעדעג לָאמנייק בָאה ךוא" |

 ןייז ןעגעוו ןעקנעד וצ ןהָא ןַאמ ןעסיורה
 ".רעטמומ

 -עלכַאנ ,טלַא ויא השוריב גנורעיגער ַא7

 -עיגער ַא ;ענטומעלַאב ,ךילגערטרענוא ,גיס

 רעמיא ויא קלָאפ ןופ עמיטש רעד ךרוד גנור

 .ויטקַא ןוא גידנעבעל ,שירפ

 -סַא רעשילגנע ,וָאק ןהַאשזד סמאדַא

 ךָאנ ,"ןוטפענ" ןרעטש ןופ רעקעדטנע ,סָאנָארט
 -נָא רעקרַאטש .ןענעישרע זיא רע רעדייא

 ערהעל סנָאיצַאטיוװַארג ס'נַאטוינ ןופ רעגנעה

 / סע ויא ערהעל עזעיד טימ זַא רעגיביולג ןוא

 וצ ןעגנוגעוועב עשימָאנָארטסַא עלַא ךילגעמנ

 עועיד ןיא רע זיא רָאלק יווַא .ןערהעלקרע

 -ייק ןעוו טייצ רעד ןיא סָאד ןעזעוועג ערהעל

 רעד םורַאו ןערהעלקרע טנעקעג ךיז טָאה רענ

 "זיירק ןעטריוורעפ ַא ןעמוקעב טָאה סונַארוא

 -עגסיוארָאפ ןעטַאנָאמ 6 טימ רע טָאה ,ףיול

 "רע טעוו "ןוטפענ" ןרעטש רעיונ א זַא טגָאז

 .לעטש עטנעבייצעב עסיוועג ַא ףיוא ןענויש

 םעד ףיוא טעדנירגעב תואיבנ עזעיד טָאה רע

 ןופ טעטירַאלוגערנוא עזעיד סָאד טקַאפ
 -נווא םעד ןופ טַאטלוזער סָאד זיא ?סונַארוא"

 ןעמ ןעכלעוו רעפרעק ןעסיוועג ַא ןופ םולפ

 יד ךרוד .ןהעז טינ ךָאנ גיפיולרַאפ ןַאק

 "נוא רעזע'ד ןופ ץנערעפיד ןוא טייהקרַאטש

 -טייו 'ד ןעטסָאמעג רע טָאה טעטירַאלוגער

 ןייז ןוא ,טסַאג ןערַאבטכיזנוא םעד ןופ טייק

 "ריווקרעמ .טליפרע גיטכיר ךיז טָאה תואיבנ

 עירווַאל זיוצנַארפ רעד סָאד סע זיא גיד

 ןופ טסואוועבנוא ,טייצ רעבלעזרעד ןיא טָאה

 -רָאפ ענעגייא ןיוז טכַאמעג ,טווברַא סמַאדַא

 -לוזער ןעבלעז םוצ ןעמוקעג זיא ןוא גנוש

 .טַאט
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 עי
 ::5 טראפ ?יס

 רעטסקעז ,יסניווק ןהָאשזד סמַאדַא

 .בעג .סטייטס דעטיינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ
 ןיא .טשעג ןוא .1707 יילושוד ןעט11 םעדי

 -העוו ,10.8 ראורבעפ ןעט98 םעד ןָאטגנישַאוו

 רעביא רושטיילסישזדעל ןיא עטַאבעד ַא דנער

 ןָאוסעּפָארּפ ןייז ןיא .גנואיירפעבנעפַאלקש וד

 ףיוא רעבא טַאקָאװדַא ןַא ןעזעוועג רע ןיא
 -ַאנרושז סלַא טייברַאעג רע טָאה רעגיטכיט

 .ןעטפירשטיוצ ןיא טסול

 ןיא רָאדַאסַאבמַא טעטניָאּפַא ןָאטגנישַאוו םהיא

 ןערָאװעג טקישעגבָא רע זיא טרָאד ןופ ,גַאַאה

 ןענַאװ ןופ ,ןעסיירּפ ךָאנ טמַא ןעבלעז ןיא

 .1801 ןיא ןערָאװעג ןעפורעגקירוצ זיא רע

 ןעמסערגנָאק רע טרעוו רעטעּפש רהָאי יורד

 טרעוו ןוא ייטרַאּפ עשיטסילַארעדעּפ רעד טימ

 -ורפ רָאדַאסַאבמַא סלַא טקישעג רענגעג וד ןופ

 -נָאל ךָאנ רעהכָאנ ןוא גרובסרעטעּפ ךָאנ רעה

 ווָא ירַאטערקעפ רע טרעוו 1818 ןיא  .ןָאד

 -עג טלהעוורע רע זיא 1825 ןיא ןוא סטויטס
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 יסניווק ןהאשזד סמַאדא

 דעטיינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא ןערָאו

 עטייווצ רעד ןיא רעטעּפש טרעוו רע .םטיוטס
 טערט רע .ןַאסקעשזד ןופ טפמעקעב ןָאישקעלע

 רהָאי יוווצ רעבָא ,ןעבעלטַאוװירּפ ןיא קירוצ

 .סערגנָאק ןיא רעדיוו רע זיא רעטעּפש

 ןוֿפ ןָאישימעּפ א זיא טייצ רענעי ןיא

 .טָאה 1704 ןיא

 "יטעייסָאס ירעוווולס וטנַא" עכילדרָאנ רעד

 יד ראפ ,סערגנָאק ןיא ןערָאװעג טכיירעגנויא

 "ַאק רעד ןיא יירעפַאלקש רעד ןופ גנופַאשבָא

 ןעמוקעג ןענוייז סע .טקירטסיד רעיבמול

 עלַא ליואוװובָא ,סנָאישיטעּפ ךָאנ סנָאישיטעמ

 ,ךָאד יירשעג "ירעוויולס יטנַא" םעד רעטנוא

 ןופ עגַארּפ יד ךיוא טרהירעב עלעיפ ןעבָאה

 -עג טָאה סמַאדַא .טייהיירפ-עדייר ןוא -סערּפ
 יד ןרעדנע םורַא ךיז טלעדנַאה ָאד זַא ןהעז

 רע .ןעטכיזניח עלעיפ ןיא ןָאישוטיטסנָאק

 -סָאק זומ סָאד טייברַא לעיפיוו טסואוועג טָאה

 סטשינ עיגרענע ןייז רַאפ טָאה רע רעבָא ,ןעט

 .סיורג וצ ןענופעג

 ךילטנעדרָארעסיוא ןא ןעועוועג זיא רע
 :ןעפורעג םהיא טָאה ןעמ .רענדייר רעטונג

 ןיא ןעקָארשרענוא 406 010 זמהמ 6104ט6מ6

 .סעטגערעגפיוא ענייז ןעשיווצ ןענַאטשעג רע
 ןעטסיופ טימ םהיא ןעבָאה עכלעוו םיאנוש עט

 -פיוא ןייק טָאה רע .ןרעדרעמ וצ טעשַארטסעו

 .-רעטנוא עניוז עלַא וצ טקנעשעג טייקטַאזקרעז

 טימ ןישַאמ ַא יו טדערעג טָאה רע ,רעכערב

 ענייז טָאה רע ,ןעשנעמ ַא ןופ טסייג םעד

 עועיד טימ ייז ןוא טרעדנואוורעפ םיאנוש

 .םגעיזעב קיטקַאט

 ןיא ןעטערטעגנייא רעדיוו טָאה רע סלַא

 18 טכַארבעגניירַא ןיילַא רע טָאה סערגנָאק

 םהיא ןענייז רעטעּפש ,סנַאישיטעּפ עכלעוַא

 ןעטייז עלַא ןופ סנַאישיטעּפ ךָאנ ןעמוקעגנָא

 םהיא וצ ןעמוקעג ייז ןענייז עלַא .ַאקירעמַא
 ןייז ןיא סָאד טסואוועג ןעבָאה ייז לייוו

 יד ןענייז לעיפ יוזַא .רעכיז סעלַא זיא דנַאװ
 רעד סָאד ןערָאוװעג לָאמַאטימ סנָאושוטענ

 -עג ןייז ןופ סיורַא קערש סיוא זוא סערגנָאק

 ןיא עטימָאק ַא ןוא רעפמעט ןעכילנהעוו

 ןעמ סָאוװ ןעסעילשעב וצ ןערָאוװעג טעטנוָאּפָא

 טָאה עטימָאק עזעיד .ןוהט ייז טימ לָאז

 "ןמיטסנָאק יד זַא סולשעב ַא טכַארבעגסיורַא

 םעד ןיא ןעשימ וצ ךיז טינ טביולרע ןָאיׂש

 סע זַא ;ןעטַאַאטש יד ןופ לעדנַאהנעפַאלקש
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 -ַאלקש יד ןיא ןעשימ וצ ךיז סםַאוטַאר טינ זוא

 ןעוו סָאד ןוא ַאיבמולָאק ןופ סענויביןעפ

 לָאז סערגנָאק ןיא ןעמוק סנָאישיטעּפ עכלעזַא

 טכער יד ןהָא שיט םעד ףיוא ןעגייל ייז ןעמ

 סלַא .ןערעוו וצ טלעדנַאהעב רעדָא טריטוקסיד

 -גנָאק םעד ראפ ןעמוקעגרָאפ זיא טרָאּפער רעד

 וצ םונימ 9 זיולב ןעטעבעג סמַאדַא טָאה סער

 -נוא זיא ןָאישולָאזער עזעיד סָאד ןעזייוועב

 ץנַאג ןעזעוועג זיא סערגנָאק רעד רעבא ,שיגָאל

 ןעמונימ ס עועיד טָאה רע ןוא םהיא ןעגעג

 םוצ ןעמוקעג ויא סע ןעוו .ןעמוקעב טינ

 -נעגָאז ןעטוָאו טלָאװעג טינ רע טָאה טוָאוװ

 ַא סלַא ןָאישולָאזער עזעיד טלַאה ךיא" ;גיד

 ןָאישוטיטסנַאק יד ןעגעג עקַאטַא עטקעריד

 "סיד ןיימ ןופ ןוא סטייטס דעטיינוי וד ןופ

 ".ריטנעזערּפער ךיא עכלעוו טקירט

 ןענייז סולשעב ןעזעיד ןופ ץַָארט םוצ

 -נַאמ .ןעמוקעג רהעמ רעמיא סנַאישיטעּפ וד

 ,ןעזעוועג ייז ןענייז עלַא ,גָאט ַא 900 לָאמ 9

 ייז ןעבָאה עלַא ,ןעטפירשרעטנוא ןיא ךייר
 "עוו וצ טלעדנַאהעב סערגנָאק ןופ טגנַאלרעּפ

 עניוא טכַארבעגרָאפ עלַא ייז טָאה רע .ןער
 סערגנָאק ןופ גנוגערפיוא יד .ערעדנַא וד ךָאנ

 עיינ עדעי טימ ןעגיטשעג זיא םהיא ןעגעג

 ,ןעגָארטעגניירַא טָאה רע עכלעוו ןַאושיטעּפ

 רע גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג טָאה ןעמ סלַא ןוא

 ןעירשעגסיוא רע טָאה ןערעוו טרירוזנעצ לָאז

 ךָאד טריטסיזקע ןערעילעּפַא וצ טכער סָאד"

 -ַאז .רעדנעל עשיטָאּפסעד ןיא ולופַא .לַארעבוא

 מכער ןייק טָאה ןַאטלוס רעשיקרימ רעד רַאג

 ןעטסניולק ןייז ןופ לעיּפַא ןַא ןעגאזטנע וצ
 יד ןעגעג זיא גנורהיפ רעייא .ןַאהטרעטנוא

 רעטיינוי רעד ןופ רָאנ טינ ןָאיצוטיטסנָאק
 עצנַאג 'ד ןעגעג ןרעדנַאז ,ןוולַא סטוושכ

 רענווא רע טָאה דנַאנַאכָאנ געט 11 " טלעוו

 סָאד ןעגעוו זיוה עצנַאג ַא ןעגעג טדערע

 .טגעיועג ךילדנע טָאה רע ,לעיּפַא ףָא טכער

 טָאג" :טגָאזעג רע טָאה טדיוט ןויז רַאפ

 ןוא ןעכַארבעג ןענייז לעגעיז יד ,קנַאד ווו

11 
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 טעמכ ןוא עטשרע סָאד --- : גנוצעזרעביא
 -עגלַא טנעידרעפ סָאװ ךוב עטסגיטכיוו סָאד

 סע .לעביב יד זיא טיײיקמַאזוקרעמפיוא ענויימ

 עלַא ןעזעל וצ רעכיב עלַא ןופ ךוב סָאד זיא

 -נעגעלעג רעדעי וצ ןוא טיוצ עדעי וצ ,לָאמ

 ןעזעל וצ טינ ;ןעבעל ןעכילשנעמ ןופ טייה

 .-וילקעװַא סע ןוא לָאמ ייווצ רעדָא ןייא זיולב
 ךעלטיּפַאק יוווצ רעדָא ןייא ןעזעל וצ רָאנ ,ןעג

 ,ןעלהעפרעפ סָאד לָאמנויק ןוא גָאט ןעדעי
 .לַאפוצ ןעכילנהעוועגרעסיוא ַא ויב ץוח ַא

 וצ טלעוו רעד ןופ שנעמ א יוװ דייר ךיא

 ןיא טשרָאפ" :גָאז ךיא ןוא ,ןעשנעמ-טלעוו

 "לעביב יד

 ווזַא טָאה ןַאמסטַאַאטש רענַאקירעמַא ןייק

 -ַאט סעטמהירעג ןייז ,רע יוו ןעבירשעג לעיפ

 ןיא טשרע ןערָאװעג טקורדעג זיא ךובעג

 רהעמ ןעבעגעג טָאה רע זַא טגווצ סע ,4

 סעד רַאפ ןעבעל ןייז ןופ רהָאי 20 סלַא

 -גנע :ַאּפָארוע ןיא ןופרעד טפלעה ַא ,קלָאפ

 .דנַאלסור ןוא ןעסיירּפ ,דנַאלַאה ,דנַאל

 -פעיט ןופ ץלָאהנערע ַא ,ץלַאה םמַאדַא
 -עג ןענופעג ויא סעבלעוו ,רעילָאק עצרַאוװש

 טסייה .ןַאכַארטסַא ןופ דנעגעג יד ןיא ןערָאוו

 ,ןענויט רעניואוונייא עגיטרַא יד לייוו יוזַא

 .ןדע-ךג ןופ טמוק סע וַא
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 -ָאטסיה ךענַאקירעמַא ,ירנעה סמַאדַא

 -ָאפ ןיוז וצ רעטערקעס ןעזעוועג ,1898 ןָאט

 -סָאב .בעג ,סיצנערפ סלרַאשט ןופ ןהוז ,רעקיר

 .ןיא רָאדַאסַאבמַא ןףעזעוועג זיא רע תעב רעט

 ןופ רָאסעּפַארּפ טנעטסיסַא רעטעּפש ,,דנַאלגנע

 .טעטיזרעווינוא דרַאװרַאה רעד ןיא עטכישעג

 רעלהיש עגינווא ןופ ףלוה טימ טריצילבוּפ

 ןָאסקעסדָאלגנַאפ וד רעביא ןעגנולדנַאהבַא

 -ורעמַא-הטרָאנ יד" טרישזידער ,1876 "ואל

 ןיא ןוא 1876 רהָאי סָאד רַאֿפ "ואיווער ןַאק
 רעמרָא ןַא ןעזעוועג זיא רעטָאפ רחיא .1
 סָאװ טימרעד ךילמיטנעגיוא זיא קרעוו סָאד

 -עו רַאפ ןעכַאזרוא עלַא ףיוא טרָאד טרחיפ רע

 רעד ויא ןימעגלַא ןיא .שינעהעשעג עד

 זא ,ןעקרעמ ןעק ןעמ ןוא שירפ ךיוא ליטס
 ויא דנעב 9 עועיד ןיא טייברַא עצנַאג ןייז

 עטכישעג עכילדנורג א ןעבעג וצ ןעזעוועג

 -וידעמ ןוא ןָאסרעפעשזד סָאװ טווצ רעד ןופ

 יד רעביא ןעטנעדיזערּפ ןעזעוועג ןענייז ןָאס

 טימ לופ זיא קרעוװ סָאד .פמיוטס דעטיינוי

 -וצ טָאה רע .ןעטנעדוטס רַאפ ןעטנעמוקָאד

 -וליוויצ עלַא ןעשיווצ טרעדנַאװעג םעד בעיל

 טַאהעג טָאה ַאקירעמַא ואוו רעקלעפ עטריז

 -יווצ ןעטנעמוקָאד ןעכוז וצ ,ןערָאדַאסַאבמַא

 .ןעוויכרַא ערעייז ןעש

 עטשרע יד .טָאבא ,טענעשז סמַאדַא
 סלַא ןערָאװעג טלעטשעגנָא ויא סָאװ וורפ
 -וונוו יוד ןיא ינרָאטַא טקורטסיד טנעטסיסַא

 -ָאװעג ןעריואוושעגנווא זיא יז .סטיוטס דעמ

 -ָאטקָא ןעט19 םעד ,ָאקסיצנַארפ ןַאט ןיא ןער
 .1914 ןופ רעב

 -ָארּפ רענַאקירעמַא עטשרע ,הנה סמַאדַא

 "דעמ ןיא .בעג ,ןירעלעטשטפורש עלענָאוסעפ

 ןילקורב ןיא .טשעג ןוא 1785 .סַאמ דלעופ

 ןיא ןוא ןעזעל לעיפ טגעלפ יז ,רעלדנעהכוב

 ןיא ןעטייברַארעטנוא לעסיבַא דנעגוי רהיא

 סרעטָאפ רהיא ךרוד .ןעבעל ַא רַאפ יירעקיטש

 סלרַאשט סמַאדַא --- ירנעה טמַאדַא

 טָאה ןעשנעמ עשירארעטול טומ טפַאשטנַאקעב |

 -וורק עשירארעטיל ןיא טירטניוא ןעגָארקעג יז

 -טפירש רעד וצ ןעמוקעג ךרודַאד זיא ןוא ןעז

 .עיציבמַא עשירעלעטש

 .,טכַאמעגברוד טינ וז טָאה םוידומש ןייק

 רַאפ רדס ןעוויטקניטסניא ןַא טַאהעג טָאה יז

 יז .ןעטייקגיטעהט עשירעלעטשטפיורש ערהיא

 עבילכעלפרעביוא לעסיבַא טפַאשרעפ ךיז טָאה

 ,ןייטַאל ןיא ווו שיכירג ןיא סונטנעק

 קרעו סעטשרע רהֹיא ןעביורש ןעמונעג

 עטשרע ֹוד 61016110מ8נ7 04 1461121028"

 עכלעוו ןעטנענָאבַא רַאפ סיורַא זיא עגַאלפיוא

 רעצנַאג רהיא ,סיוארָאפ טלהָאצעב ןעבָאה

 עיירפ 90 ןעזעוועג ייברעד זיא טסנעידרעפ

 -רעפ טוומעג ןיילַא טָאה יז עכלעוו ,סעיּפָאק

 ַא ,עטייווצ ַא ןענישרע זיא דלַאב .ןעפיוק

 םעד רַאפ עגאלפיוא עטריפ ַא ןוא עטירד

 -גנע ןוא טכַאמעג טימרעד טָאה יז .קרַאֿפ

 -עלפ ןערענַאיסומ יוד ליווו ,גלָאפרע ןַא דנַאל

 ןופ לַאנעסרַא רעייז סלַא ןעכיורבעג סָאד ןעג

 .םוטנעדוי ןעגעג ןעפַאוװ

 לעיצעּפמס ,גלָאפרע ןעזעיד ןופ טרעטנומרע

 -סיורַא יז טָאה ,ףליה עשרענָאיסימ יד ךרוד
 "ךד18לסזצ 03 426 9608" ַא ןעבעגעג

 טרעוו ַא זיולב טָאה סעכלעוו קרעוו ַא ,1819 |
 סע יוװ טייוו יוזַא טויצ ענרעדָאמ רעד רַאפ

 -עמַא ןיא ןעדוי יד ןופ לייט םעד טלעדנַאהעב

 לַאורטַאמ סעגיטכיוו יז טָאה טרָאד .אקיר

 -טרעוו יז זיא ןיימעגלַא ןיא רעבָא .טרעפילעג

 -ַאניגירָא טימ טינ ךיז טצונעב יז לייוו ,זָאל

 סָאװ סָאד ןופ סעלעיפ טָאה ןוא ,ןעלעווק על

 סע .םוטנעטסירק םעד טצינ רעדָא טציטש סע

 ,ןעדוי ןופ טמַאטש יז ביוא טסואוועבנוא זוא

 .ןופרעד טשינ טגָאז ץיּפַארגָאיבָאטיױא רהיא
 ןעגַארּפ עשידוי ןערידוטש וצ גנוגוונ רהיא
 טכַאמ ןערענָאיסימ וד וצ גנוהיצעב רהיא ןוא
 .ַאי זַא קורדנויא םעד

 ןהוו ,סיצנערפ םלרַאשמ סמַאדא

 ןעוו .1807 ןָאטסָאב .בעג ,סמַאדַא יסניווק ןופ
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 ךָאנ רעטָאפ ןייז טימ רע טרהָאפ טלַא רהָאי 2
 -מַא ןערָאװעג זיא וסניווק ןעוו ,גרובסרעטעּפ

 רעניילק רעד זיא דנַאלגנע ןיא רָאדַאסַאב

 טרידוטש רע ואוו ,טימ םהיא טימ סיצנערפ
 ןיב (טַאנָאוסנעּפ) להוקס גנידרָאַָאב ַא ןיא

 ןָאטסָאב ךָאנ טקישעג טלָאמעד טרעוו ,7

 -עג ךיוא טָאה רע ואוו ןוא ןערידוטש וצ

 טגודנעעב ןוא ,רעטסבעוו לעינַאד ויב טנרעל

 ןופ ןָאיסעּפָארּפ ַא ,רעיול סלַא םוידוטש ןייז

 .מכַאמעג ךיורבעג ןייק טָאה רע עכלעוו

 -טפורש טימ רעירַאק ןייז ןָא טביוה רע

 -ַאֹּב ןיא ךיז טריסערעטניארעפ ,יירעלעטש

 "וווצ ץנעדנָאּפסערָאק ֹוד טרישזידער ,קיטיל

 טמַאדַא ןהַאשוד ןַאמ רהחיא ןוא ליגיבַא ןעש

 -סישודעל ןיא רעבמעמ ַא טרעוו ,1840 ןופ

 ןוא דעילגטימ ַא 1844 ןיא ,1841 רושטייל

 יד ןופ רעדעיל רעד טרעוו רע ואוו טָאנעס

 וד טרישזידער ,"ויטרַאּפ גיהוו סנעווסנַאק"

 ןיא ,דנעב 10 סמַאדַא ןהָאשזד ןופ עקרעוו

 ןיא ,סערגנָאק ןיא ןיירַא רע טערמט 8

 רָאדַאסַאבמַא סלַא ןלָאקניל םהיא טקיש 1

 טייצ עטסרעווש יד טרָאד טָאה ,דנַאלגנע ןיא

 -גנע ןיא רעקיטילָאּפ וד ,לייוו ןעכערבוצכרוד

 -ערק רענַאקירעמַא םעד טכוזעג ןעבָאה דנַאל

 טָאה סע ןוא ,דנַאלסיוא ןיא ןערימַאלב וצ םיד

 -ַאקירעמַא ןַא ןופ טייוו טינ ןעטלַאהעג ןיוש

 טיג עטכישעג יד .געירק רעשיעּפָארוע-רענ

 סיורג טימ טָאה רע זַא םידערק םעד םהיא

 .טכַאמעג ךילגעמנוא המחלמ עזעיד טקַאט

 ,לַאדנעק סלרַאשט .פָארּפ סמַאדא
 ןופ רעדנירג ןוא רעקירָאטסיה רענַאקירעמַא

 ,ןעגישטימ ןיא ּורָאנימעס לעקירַאטסיה רעד

 וד לָאמ ןעטשרע םוצ ןייא טרהיפ רע ואוו

 -עס ַא ןופ עירָאטסיה ןענרעל וצ עדָאהטעמ

 ךיוא טרָאד טרהיפ .טקנוּפדנַאטש ןעשירַאנומ

 -נעסיוו עשיטילַאּפ רַאפ גנולייטבא ןַא ןיוא

 -סיה ןַאקירעמַא" יד ןעדנירג טפלעה ,טּפַאש

 וד 1809 טריגידער ,"ןָאושיואוסָאסַא לעקירַאט

 -וא לעיפ טביורש 200מ80מ'8 1100 024

 -ָאוב ַא ,רוטַארעטיל ,עטכישעג ,קיטילַאּפ רעב

 ענעדעישרעפ ןוא 'םובמולָאק" ןופ עיפַארג

 "רושז ענעדעישרעפ יד ןיא לעקיטרַא ערעדנַא

 .ןעלַאנ

 -ַאד עטרהעלעג ַא ,ירעמ סעסומ םמַאדַא

 -ַאזָאליפ ןוא עיגָאלָאעברַא ,עטבישעג ןיא עמ

 ןעבערטש ןוא ןעקנעד סעצנַאג רהוא .עופ

 טָאה יז .טקנוּפדנַאטש-נעיורפ ַא ןופ ןיא

 -עב ךיוא עלהוש עכילנהעוועג רהיא ץוח ַא

 וד ויא .1827 ןיא םוירָאנימעס ַא טגידנע

 ןוא ןעכולטסייג רעירָאטינוא ַא ןופ רעטכָאט

 ןיא טרוָאק-םירּפוס ןופ רעטכיר ַא טעטַארייה

 "וצ ןענייז ןעטפירש ערהיא עלַא .ַאװָאווא

 .ןעלאנרושז ענעדעישרעפ יד ןיא ןעפרָאװ

 -וא ןַא 3608 .טַאל) ,לעדאנ טמַאדא

 -ָאק ןיא סייוו ,עצנַאלפ-ךיורטש ענעירג רעמ

 ךָאנ ,טסוגיוא ןוא ילוי ןיא טהילב ,רעיל

 .18960 ןיא אקירעמַא ןופ טכַארבעג ַאּפָארוע

 רעזנוא עכלעוו ןופ עגנוטַאג 16 ןַארַאפ ןענייז

 יד .עטסגיטכביוו יד טריטנעזערּפער גנונכויצ

 ייז ןעפור ָאננימָאד .טס ןופ רעניואווניוא

 -ולַאטנעירָא יד ןעסקַאװ ייז ףיוא ."ַאקקוי"

 .םַאוגנַאל רהעז ןעסקַאו ןוא לעּפעדנויּפ עש

 ייז ןעמ טקרעמ ןעטרָאג ןעשיעּפָארוע ןַא ןיא
 ייז לייוו ,עסקיוועג ערעדנַא עלַא יו רהעמ
 רערעכיז ןעסקַאװ ייז .ןעירג רעמיא ןענייז

 וד רעטנוא סלַא זָאלג םעד רעטנוא רעסעב ןוא
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 ויז לייוו ןעפורעג יוזַא ןערעוו .טפול עיירפ

 -עטש יוזַא ןענויז ןוא ןעציּפש עפרַאש ןעבָאה

 .לעדאנ יוװ גידעכ

 -ַאמ ןופ רָאנרעװַאג ,לעוימעס סמַאדַא

 -ַאקירעמַא רעד ןופ רעטָאּפ ןוא סמעסושטַאס

 1799 ןָאטסָאב ןיא .בעג .ןָאיצולָאװער רענ

 ןופ טמוק עילימַאפ ןייז .1908 .טשעג ןוא

 רעד ףיוא טָאה ןוא (דנַאלגנע) רעיישנָאװעד

 -הָאזרעּפ עטנענימָארּפ עלעיפ טכַארבעג טלעוו

 עבילטלעוו ןופ גייווצ ןעדעז ןיא טעמב ןענ

 רע טָאה דנעגוי רעד ןיא ןיוש .טעטיוװיטקַא

 -גנע יד ןעגעג רענָאיצולָאװער ַא טגיוצעג ךיז

 ַאוקע ןויז וצ .אקירעמַא ןיא טפַאשרעה עשיל

 -נוא עיצַאטרעסיד ַא ןעבירשעג רע טָאה ןעמ

 וצ לַאגעל ויא סע ביוא" :ןעמָאנ םעד רעט

 -סיגַאמ ףעישט םוצ  דנַאטשרעדיוװ ןעטסוול -

 -ַאפ קלָאפ ןופ דנַאטשליואוו רעד ןעוו טַא-ט

 טָאה ןעבירשעג יז טָאה רע תעב ".סע טרעד

 ןייז ןופ המדקה ןַא סלַא טכַארטעב סָאד רענייק

 סע טמיור טצעי טשרע ,טייקגיטעהט עגיטפניק

 ָאד זוא סע .אפוג רוטַאנ ןייז וצ ץנַאג ךיז

 ךיז רע טָאה דניק ַא סלַא זַא םירמוא-שי ַא

 ןעניוז סָאװ ןעכערפשעג וד וצ טרעהעגנייא

 ןוא זיוה ןיא רעמָאפ םייב ןערָאװעג טרהיפעג

 .גונעג סָאד זיא חמ ןעשידניק ַא רַאפ

 -ַאמ טלָאוװעג םהיא ןופ טָאה רעטָאפ רעד

 א א א א

 -ורּפסירוי רע טָאה טרידוטשעג ,חלג ַא ןעכ

 גנַאליוזַא רַאפ ץרעמָאק טָאה טריבורּפ ,ץנעד

 טָאה רע סָאװ סעלַא ןעריולרעפ טָאה רע זיב

 ךיז רע טמהענ טלָאמעד .ןעקָארבנייא טנעקעג

 ענעדעישרעפ יוד ןיא טביורש .רעדעפ רעד וצ

 יד רעביא ךַארּפש עמרַאו ַא טימ ןעגנוטייצ

 -ַאד טרעוו רע .ןעטייהנעגעלעגנַא עלַאינַאלָאק

 ךָאנ ךיז רע טָאה וצרעד .רעלוּפָאּפ רהעז ךרוד

 ואוו בולק ןעשיטילָאּפ םעד ןיא ןעסָאלשעגנָא

 -עג טריזיטירק ןוא טריטוקסיד ןענייז סע

 טימ דנַאלגנע ןעשיווצ ןעגנוהיצעב עלַא ןערָאו

 ןעגנונוימ ענייז .סעינָאלָאק רענַאקירעמַא יד

 ןַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג רעמיא ןעבָאה

 ווזַא יקַאמ םהיא טָאה ןעמ .טָאירטַאּפ ןעטכע

 ןעמ ."טָאורטַאּפ רענַאקירעמַא רעד" : ןעפורעג

 ,רָאטקעלָאקסקעט סלַא טלהעוורע םהיא טָאה

 ןעסערּפ וצ ץרַאה סָאד טַאהעג טינ טָאה רע

 רע .ןעלהָאצ לענש יוזַא םינ ןענעק סָאװ יד

 -ניה ןעבילבעג גנורעיגער רעד ייב םורַאד זיא

 -ַאד 49,890 --טנופ 0,818 טימ גילעטשרעמ

 טינ סָאד טָאה דרַאנרעב רָאנרטװוָאג רעד .ראל

 -ירב ןעדעי םוראד טָאה רע .ןעדייל טלָאוװעג
 -סָאק ַא רַאפ טכַאמעג ןַאטיּפַאק-ספיש ןעשיט

 סָאד םהיא .(רעטמַאעב-להָאצ) רעסיּפָא-םומ

 ַא ויב דנַאבַארטנַאק ןעכוז וצ ןעבעגעג טכער

 .דשח ַא ָאד ויא סע ואוו וזיוה ןיא ןעדעי

 ,שעטביוהעב ןעבָאה (רעטכיר) סעשזדָאשזד יד

 גנומיטשוצ יד ןעבָאה ףרַאד להעפעב ַאזַא זַא

 -ָאג רעד .רושטיילסישזדעל ןעלַאינָאלַאק ןופ

 ַא ןעפעגעג סעשזדָאשוד יד טָאה רָאנרעװ
 -ער ַא רַאפ געוו םעד ןעגייצ וצ טינ קנואוו

 -לעה טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה ייז ןוא טלָאװ

 .ןעפ

 ּרעוו ןעדעי ןעסירדרעפ ןעמונעג טָאה סָאד

 ןעמונעג טָאה סמַאדַא .טרעהעג ןופרעד טָאה סע

 -נוָאק רעד .גניטימ טסעטָארּפ ַא ןעריזינַאגרָא

 -פיוא לָאז רע טגַארטפיואעב םהיא טָאה לוט

 .ןוהטעג סָאד טָאה רע .טנעמוקָאד סָאד ןעביירש

 וז דנַאלגנע וצ עיציטעפ א ןעזעוועג זיא סָאד
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 עי עיטיעי נעט קיט עי עי גייט עס עי עי עי עיס עי יה עי עי קי שי עי עי עי יה טי עט עי עא עי עי עי עה עי, עי עי עא א עי א ר א א שי צ
 ר יי ר יי יע ר רשי רע יט 0 שביעי עי ר יט אקשיסשייב עי שיסט שיט היפ קיט שיט שי יי קיט שי קיש עיר שיר שי שיר שיישיס ,שיפ זיס יי קיש

 ראפ טכער רחעמט ןעזָאל סעינָאלָאק יד לָאו

 סָאד ןוא ,ןעטייהנעגעלעגנַא עלַאקָאל ערעייז

 -ויז ןעגירק ןעלָאז (רעטכיר) סעשזדָאשזד יד

 -גנע ןופ טיגנ ,סעינָאלַאק וד ןופ טלַאהעג רע

 -עּפ יד טָאה *טעזַאג רענַאטסָאב" יד  דנַאל

 ןיא ךיוא טיירּפשרעפ ןוא טקורדעגבָא עיציט
 וןיא סטעסושטַאסַאט .סעינָאלַאק עגירביא יד

 -סנָאיצַאטיװַארג רעשימילַאפ א ןערָאװעג
 -ווארעפ לייוורעד טָאה עדריגוינ יד .טקניּפ

 ףיוא ךיוא טייקמַאזקרעמפיוא סנעמעלַא טגינ

 ןעמונעג ךיז טָאה דלַאב .תונורסח ערעדנַא

 רעד ,סעסקעט-ּפמעטס ןעגעג ןעטסעטָארּפ ןערעה

 טָאד זַא ,קרַאטש יווַא ןעזעוועג זיא טסעמָארּפ

 -עג ןענופעג ךיז טָאה טנעמַאלרַאּפ עשולגנע

 -וצבַא טקַאממעטס םעד 1766 ןיא טגיטיונ

 טָאה םעדכָאנ טַאנָאמ ןעטירד ןיא  .ןעפַאש

 יד ןעבעגעג סמַאדַא ילבמעסַא לַארענעשוד וד

 100 ןופ טלַאהעג ַא טימ קרעלק ַא סלַא לעטש

 סָאד זַא טגָאז ןעמ .רהָאי ַא ראלָאד 800 -- טנופ

 .הסנרּפט עגיצנייא ןייז ןעזעוועג זיא

 לַאפ ןעטשרע ןיא ךיירגלַאּפרע גידנעייז

 "רעווָאג ןופ טרעדָאפעג ויטרַאּפ סמַאדַא טָאה

 -עילגטימ 9 ןעפַאשבָא לָאז רע דרַאנרעב רָאנ

 טָאה דנַאלגנע עכלעוו ,לוסנואק ןופ רעד

 ךיוא סָאד טָאה רָאנרעװַאג רעד .טצעזעגקעווַא

 ףפיורעד ךיילג טָאה רע ,רעבָא ןעבעגעגכָאנ

 ןענייז עבלעוו רעדעילגטימ 60 טפַאשעגבָא

 סמַאדַא .קלָאפ ןופ ןערָאװעג טלהעוועגסיוא

 ןוא שידניק זיא לעיּפש רעד זַא ןהעזעג טָאה

 טָאה ,טסנערע רהעז ןענייז ןעסערעטניא יד

 -גנע עלַא וצ רַאלוקריצ ַא ןעזָאלעגסיורַא רע

 ןעציטש וצ ַאקירעמַא ןיא סעינָאלַאק עשיל

 .םרָאפער םעניימעגלַא ןַא רַאפ ויטרַאּפ ןייז

 טקישעגבָא רַאלוקריצ ַאזַא טָאה רָאנרעוװַָאג רעד

 -עגסיורַא טָאה גינעק רעד ןוא דנַאלגנע ךָאנ

 סמַאדַא .ןָאטסָאב ךָאנ טָאלּפ ןעצנַאג ַא טקיש

 ןעטמהירעב ןייז סיֹווװַא טלָאמעד טזָאל

 שארב טהעג רע ,'40מ081 40 186 ר00114"

 -נערעדָאפ רָאנרעװַאג םוצ עיצַאטופעד ַא טימ

 רעטנעמיגער ייווצ יד ןעהיצבַא לָאז רע גיד

 ַאג רעד .ןעפַאה יד ךָאנ דנַאל ןופ ןעטַאדלָאס

 1 .ה.ד ,סימָארּפטַאק א ןעבָאה ליוו רָאנרעװ

 ךָאנ טינ ןעביג ייז .ןעביילב לָאז טנעמיגער

 -נַא .ןעבעגעגכָאנ סָאד ךיוא ייז טָאה רע ןוא

 -לעמ ןעמונעג ןיוש ךיז ןעבָאה תורצ ערעד

 -ורפ ןענייז עכלעוו תורצ ,דנַאלגנע ןופ ןעד

 -ווִז ץיטָאנ ןהָא ןעגנַאגעגייברַאפ ןיוש רעה

 סָאד ןעצייה וצ לַאירטַאמ ןערָאוװעג טנייה ןענ

 רעד ךרוד טָאה טטַאדַא .רעוופ ענעדנוצעגנַא
 -ַאגעלעד ןעפורעגנעמַאזוצ ?טעזַאג ןָאטסָאב"

 -עגרָאפ ויז רַאפ ןוא ,סעינָאלָאק עלַא ןופ ןעט

 עטכער יד ןעמיטשעב וצ ןַאלּפ םעד טגייל

 זַא ןעזעוועג זויא ףוס רעד .סעינָאלָאק יד ןופ

 -עג טנַאקעב רעטעפש זיא עכלעוו ,עטיטָאקס וד

 -װָא-עטימָאק יד" ןעמָאנ םעד רעטנוא ןערָאװ

 -ָאלָאק יד זַא טמיטשעב טָאה "ץנעדנַאּפסערַאק

 ערעייז עלַא ןיא טנעדנעּפעדנוא ןענווז סעינ

 עטימָאק עועיד .ןעטייהנעגעלעגנַא עבולרענוא

 רעד ןופ ןירעבייהנָא יד ןעזעוועג סָאד זיא

 זא טרעהעג טָאה רע .עיצולַאוװער עכילקריוו

 רָאנרעװַָאג םעד ןעליופעב טָאה גינעק רעד

 רֹצ זיא רושטיילסישזדעל םעד ןעזעלפווא וצ

 רהיט יד ןעסָאלשרעפ טָאה ,לַאַאז ןיא ןיורַא

 -עק רעד .שַאט ןיא טגיולעג לעסילש םעד ןוא

 "םיוא רעד טימ ןעמוקעג זיא חולש רעכילגונ

 יד ןענופעג רע טָאה עיצַאמַאלקַארּפ סגנוזעל

 טּפַאלקעג טָאה רע תעב ןוא ,ןעסָאלשרעפ רהיט

 רעד טָאה ןענעפע םהיא לָאז ןעמ רהיט ןוא

 17 ןעגעג ןעמיטש 09 טימ רושטיילטישזדעל

 -וילסישזדעל ןופ ןעסעילש ןעגעג טמיטשעג

 -רעפ דנַאלגנע ןיא ןעזעוועג זיא רע .רושט

 .אנוש ןעכילבעגרעפנוא ןַא סלַא טנעכער

 ךיא" :טגָאועג םהיא ףיוא טָאה ןָאסרעפעשזד

 עלעווק יד סלַא טכַארטעב גידנעטש םהיא בָאה

 -עס סמַאדַא .ויא שיטָאירטַאּפ סָאװ סעלַא ןופ

 "עג וד ןוא "ןַאמ ַא ןעזעוועג זיא סלעוימ

 ןופ רעטָאפ םעד סלַא םהיא טכַארטעב עטכוש

 .סנעדנעּפעדניא רעד



 טושייט שייטעייטאשייטאו עי עי עי שי עי עי עייס-

 7,000 גרַאב ַא ןופ ןעמָאנ ,קיֿפ-סמַאדַא

 45 ןוא ,ןָאלייצ ןופ ךילטסעוו-דיז ,ךיוה סופ
 רעטסגיטכיוו רעד זיא .איבמולַאק ןופ ןעליימ

 בעילוצ לעוניא םענעו ףיוא גרעב עלַא ןופ
 ןיא טלעיּפש רע סָאװ עלָאר עזעיגילער יד

 -ילער רעשיטסיהדוב ןוא רענַאדעמָאהַאמ רעד
 טנופעג גראב ןעזעיד ןופ ןעמימנוא .ןָאוג

 ןוא סָאװ טירטי-סופ ַא ןופ קורדנייא ןַא ךיז

 -ַאהַאמ יד .טיירב םופ 932 ןוא גנַאל םופ 5

 רעטצעל רעד ווא סָאד זַא ןעביולג רענַאדעמ
 ןופ זיא רע תעב ןושארה םדָא ןופ טירט-סופ
 וד ןוא ,ןיירַא לעמיה ןיא ןעגיולפעג טרָאד

 -סופ רעד ןוא סָאד זַא ןעביולג ןעטסיהדוב

 .עדנעגעל רענַאדעמַאהַאמ ַא .אחדוב ןופ םירמ

 ףיוא ןענַאטשעג םֶדָא זיא ָאד זַא ךיוא טגָאז

 ַא ףיוא טָאג ןעטעבעג ןוא רהַאי 1000 סופ 1

 רהָאי עגנַאל רַאפ .דניז ןייז רַאפ הבושת

 ,ןייז וצ ?גר-הלוע ןיהטרָאד ייז ןערהָאפ
 קורד-טופ םעד םורַא ןעמולב סווא ןעטוורּכש
 ץיּפש םוצ טירטפיורַא רעד --- .ןעטעב ןוא

 דרעפ עשיבַארַא םימ טכַאמעג טרעוו קיפ ןופ

 רעטייוו טרָאד ןופ ןוא ,ךיוה עסיוועג ַא זיב

 -עק רעגילפ יד ואוו טיובעגפיוא טרָאד ןענייז

 רהעז זיא עוייר יד לייוו ןעשירפפיוא ךיז ןענ

 טמיוצעגמורַא זיא טירט-סופ רעד .םַאוהימ

 טרָאד ןעלהעפ סע ןוא ,ןעטייק ענרעזווא טימ

 ,ןעדרַאּפָאעל ,ןעטנַאפעלע תונכש ןיא טינ

 קורדערפ סַאדַא --- קופ-סמַאדַא

 -נורַא רעד .תויח ערעדנַא ןוא םירזח-עדליוו
 -פיורַא רעד סלַא רערעווש לעופ זיא גנַאגרעט

 ןוא-סופ-וצ ןיוש סָאד ןוהט עלעיפ .גנַאג

 -עגייא רעייז וצ ןעביוא דרעפ ערעייז ןעזָאל

 |  .לַאוקיש םענ

 -ַאנעס רעשיויוצנַארפ ,דנומדע םַאדַא

 טציז .1877 זיב 1816 ןופ טבעלעג טָאה ,רָאט

 טרינגיזער ,רהָאי 8 לוסנָאק סטַאַאטש ןיא

 רע טרעוו 1870 ןיא ,1881 ןיא ץיו ןעועיד

 םרינגיזער ןוא ווצילָאּפ רעד רעביא טקעפרעּפ

 טרעוו .רעטעּפש רהַָאי 1 עלעטש עועיד ךיוא

 ןיא דעילגטימ סלא רהָאי ןעבלעזניא טלהעוורע
 טלהעוורע רע זיא 1878 ןיא ןוא בֹמַאש םעד

 -סנעבעל ןייז רַאפ רָאטַאנעס סלַא ןערָאװעג
 ןעבעל ןייז ןיא עטסגידריווקרעמ סָאד .טויצ

 ןעזעוועג רעמוא זיא רע סָאװ ןעזעוועג זיא

 ןופ םייז עמערטסקע יד טימ עינַאמרַאה ןיא

 קלָאפ סָאד קערש ןהָא טָאה ןוא ,עקניל יוד

 -ַאה-טכַאמ ןוא עכייר יד ןעגעג טגידייהטרעפ

 - .רעב

 וד ןעטסעמ וצ טַארַאּפַא ןַא ,רעטעמַאדָא

 -עגוצ זיא טַארַאּפַא רעד .ןעליימ ענעפָאלעגבָא

 ,ןעגָאװ םעד טגָארט סָאװ דָאר ַא וצ טסקיפ

 טהערד דָאר םעד ןופ גנוהערדמוא עדעי טימ
 םעד ןוּפ עלעדער ענוולק סָאד םורַא ךיוא ךיז

 טקיר ךָאנַאיוזַא ,רעטעמַאדַא ןעטסקיפעג צ

 םעד ףיוא רעגייצ םעד עלעדער עניילק סָאד

 -עו ןוא רעפיצ-וצ-רעפיצ ןופ לעטעלב-רעפיצ

 ןופ להָאצ יד טלָאמעד ןיוש טגָאז רעפיצ רעד

 .ןעליימ יד

 עטסכעה ייווצ יד ןופ רענויא ,ָאלעמַאדַא
 זיא ,ךיוה רעטעמ 8834 ,ןעילַאטיא ןיא גרעב

 ןעמ עכלעוו רעשטעלג-וייא ןופ ןעבעגמוא

 .רעשטעלגיַאלעמַאדַא טפור

 -ענעג רעשולגנע ,קירדערפ רעס םַאדַא

 ןעטצעל םעד ולרעטָאוו ייב טָאה רעכלעוו לַאר

 טָאה ,עגָאלשעגקורוצ ףירגנָא ןעשיזיוצנַארפ
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 יי, יי ראי א ר א א א אי א א א א א ירא א שי אי ר א יא לא לי א אס א רו א א 6 א רע ר א ר לא טשעק סע סאו רעש אשי
 יי יי יה יה עה עי יט עי עי יה עי קי ,ץייג ,עייה ,ץיה עי עי עי עי עי ,עיה עי עי עי עי ,עייה עי סי עי עי טיי עי גיס עי עי, עי עמ עי עי עי שי עה עי עס יה עי עי שי עי שה שי שי א

 ןעשילגנע םעד ןיא טנעכויצעגסיוא ךיז

 -עטוול טלַא טרהיפ ,ןעינַאּפש ןעגעג טכַאלש
 -יווצ ןעיליציס ןיא ףמַאק םעד רָאיַאמ-טנַאנ
 רָאנרעװָאג סלַא טנעיד ,1811 זיב 1806 ןעש
 .1858 ןיא טבראטש ןוא סַארדַאמ רעביא

 ןיא לעטש ַא ןופ ןעמָאנ ,ןאנלירוקמַאדַא

 טיידעב .ַארַאכָאב ןופ םייו טינ רבדמ רעד

 .פָארּפ ."ןעהעג עדנורג וצ ןעשנעמ ואוו טרָא"

 -רעוו יד טימ לעטש עועיד טביורשעב ירוכמַאו

 סע ואוו דמַאז ןופ םי ַא זיוא סָאד :רעט

 ןייק טכירק סע ןוא לעגיופ ןייק טהילפ

 -סיוא ויא ןעכייצסנעבעל רעדעי ואוו .םרָאװ

 רמַאו יד טביוהרע דניוו רעד ואוו ,ןעשַאלעג

 טייוו ןעליימ רַאפ טפול יד רעביא סעילַאװכ

 ןוא .זיא ןעטנוא סָאװ סעלַא טישרעפ ןוא

 סווא תויח יד ךיז ןעהיצ ,טמוק סע ןעוו

 ןעבָארגעב ןעשנעמ יד ןוא דרע רעד ףיוא

 ַא טגיול רע .תויח יד רעטנוא ּפעק ערעייז

 רעייז ןוא ייז רעביא דמַאז ןופ עטכיש ערעווש
 "רַאבכעמ רעד" .ץיה ןופ טקיטש גוצמעהטַא

 רעד זיא רע לייוו דניוו ןעזעיד ייז ןעפור

 סעלַא טעטדיוט רעכלעוו רעבעיפ רעכילרהעפעג

 עקערטש עצנַאג וד ".טמעהטאנווא םהיא סָאװ

 טימ טגיילעגסיוא טגעיל טייוו ןעליימ ןופ

 ווו עכלעוו ערעיט ןוא ןעשנעמ ןופ רענייב

 .ןעמוקעגמוא ןעטרָאד ןענ

 -וזווצנַארפ ,אוסנַארּפ ןערעק םַאדַא

 -וטש ,1888 יסנַאנ ןיא .בעג ,גָאלָאלופ רעש

 ןיא ךיז טריזילַאיצעּפס ןוא עיגָאלַאליפ טריד

 רַאפ רָאלק טכַאמ .ןעכַארּפש עטריזיליוויצנוא

 ןעכַארּפש ןוא ןעטקעלַאיד עלעיפ טלעוו רעד

 -וא טביורש ,רענַאודניא רענַאקירעמַא יד ןופ

 עשינַאירַא-יַאלַאמ ןוא עשינַאירַאדָארגענ רעב

 קיטַאמַארג עװויטַארַאּפמָאק ַא ןוא ,ןעמַאודיא

 .1858 ןעכַארּפש יַאועפישט ןוא עקרק יד ןופ

 -טביוה ןוא ץניווָארּפ עשיקריט ,ַאנַאדַא

 ןעליימז115,400 ,ןעיזַא ןיילק ןופ טדָאטש

 "ניווא 429,400 ןופ גנורעקלעפעב ַא טימ סיורג

 טגעיל .ץניװָארּפ עצנַאג יד רעביא רעניואוו

 980 ןוא ןוחיס ןופ טיוװ עטכער רעד ףיוא

 ךייר זיא .םי ןעשיענַארעטידעמ ןופ ליימ

 .םייברַאעבנוא זיא עכלעוו ץרַאהיןעזיוא טימ

 רעמניוו רעד ,טנוועג רהעז זיא ַאמילק סָאד

 טרָאד .רַאבמכורפ דרע יד ןוא דלימ .רהעז

 ,ןעצנַארעמָאּפ ,ןעקרוגוא ,ןענָאלעמ ןעסקַאװ
 -רָאס ענעדעישרעפ ךָאנ ןוא ןרָאק ,ןעביורט

 ,לָאװ ןופ טרָאד ויא לעדנַאה רעד .טכורפ ןעט

 ץַאלּמ רעד .טכורפ ןוא ןייוו ,ןרָאק ,ןָאטָאק

 טקנוּפ רעשיגעטַארטס ַא סלַא ןעהעזעגנא טרעוו

 ןָאיצולָאװער רעד ןיא .געירק ןופ טייצ ןיא

 "רעפ רהיא ַאשַאּפ םיַארביא טָאה 1859 ןופ

 | טרָאד לָאז דנייפ רעד ןעטלַאהעג ןוא טּפַאכ

 רעביא קירב יד .ןעמוק רעהירפ טינ ןיהַא

 .ןַאניטסוי ןופ ךָאנ טיובעג זיא ךייט םעד

 -- .ןעזוימַא-נעגנַאז ,םודיכַאמָאטנָאדַא

 7 .("ןעזיומַא" הו)

 טריצירבַאפ טרעוו סָאװ סעלַא ,ןיטנָאדָא

 יד ,טביוהרעביא ,ליומ סָאד ןעשַאוו רַאפ

 ,ףייז-ניטנָאדָא ,לָאדָא :רעגווטש א .רענהיוצ

 .ו.ז.א ןעטעלַאפ - ניטנָאדָא ,טסַאפ - ניטנַאדָא

 .ןהָאצ --ַאטנעד טרָאװ-מַאטש ןופ טמוק

 טקירטסיד רעד ןיא טדָאטשטביוה ,ינָאדַא

 טָאה .(ןעידניא-שיטירב) סַארדַאמ ןופ ירָאלעב

 -עב ךָאנ ןענַאד ןופ גידנעפיול ןהַאבנעזייא ןַא

 96,800 ךרע ןַא ןופ טרעקלעפעב זיא ןוא סרָאל

 -ָאק ערהיא ךרוד טמהירעג זוא .רעניואוונווא

 .ןָאוצַאקירבַאפ ןָאט

 ענוילק (440ת16נמטזמ .טַאל) ,ןידינַָאדא

 -וב רהעז ןעניוז עכלעוו ןעמרָאפ ענעלַאטסירק

 -עג לעיפ ןיצעדעמ רעד ןיא ןערעוו ןוא רעמ

 "רעה סנעכלעוו עקנַארק ויב לעיצעּפס טכיורב

 -רַאמש סלַא ,טכַאװשרע ןענייז לעקסומסנעצ

 -רעפ וצ קורד-טולב םעד ןוא לעמומ סגנוק

 -םיג יד וצ ןערעהעג ייז לייוו .ןרעסערג
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 עמי עי טייפ ,עייט שיט סיי עי עי עי עי עי עי ,עייט עי עי ,שייט עי שיש עי עי עי שיט עי עי עי עי עטייה עי יי עי עי עי עה יה קי עי ,עיה עימ ,עיה עי יו יה עמ שיט יי ,ץיה "יי שי א

 יייטסנניסטני..ץגא.סטא טיי --ָ-*װ ץ-- ,גי.-ג|ז.צ גאלאן לג( ללא ,ת.,גיי- יי יי, ,,,,.'א 'תסג,ג.ת הי... ,יי-/!?{?+}ֲזצז ,ץאא,?ןל ליל טל. לץ

 "עוו טכוורבעג טינ ייז ןערָאמ ןעפָאטש עגיט

 ןיא ךיו ןעועל ייז .ןעוָאד עסיורג ןיא ןער

 רעסָאװ ןיא םַאזגנַאל רהעז רעבָא לָאהָאקלַא
 | - .רעהטע רעדָא

 טרָאװ סעזעיד .ןעבעיל ךיז = ןעריזינַאדַא
 ןוא סונעוו ןעשיווצ עבעיל יד סיוא טמַאטש

 ,ליוו שיטסַאקרַאס טכיורבעג טרעוו .סינָאדַא

 ןיא סונעוו טימ טבעילעג ךיז .טָאה.סיגָאדַא

 . .עטניוו ןוא ענָאפעורעפ טימ ןוא רעמוז

 -כילנהעזרעּפ עשיגָאלָאטומ ַא ,םינָאדַא
 ,רעקינעפ יד ויב ןענַאטשטנע טשרעוצ ,טייק
 -ּפָאדַא םהיא ןעבָאה ןעכירג יד ןענַאװ ןופ

 -ָאטימ עשיכבירג יד .ןעגירעייז ַא סלַא טריט

 רעד ןעזעוועג זוא סינָאדַא ,זַא טלהעצרע !עיגָאל

 טָאה רע ,"סונעוו" ןיטעג רעד ןופ גנילּבעיל

 םיוא ,תויח ףיוא געיעג סָאד טַאהעג- בעיל

 ןייז טימ ריזח רעדליוו ַא םהוא טָאה געיעג ַא

 ןעכלעוו ןופ סווטש ַא טגנַאלרעד ןהָאצ-נעקַאה

 גיטסָאה זיא סונעוו .טדיוט ןעלַאפעג זיא רע

 -עולפ ןייז ןופ טָאה ןוא ןעפָאלעגוצ םהיא וצ

 "םולב-סינָאדַא" וד טצנַאלפרעפ טולב עדנעס

 טברַאפעג טיֹור יז טָאה טשער יד טימ ןוא
 -נוא "סינָאדַא" תעז) ןונבל ןופ ךייש םעד

 םהוא "םואעצ" טָאה טעבעג רהוא ףיוא ;(ןעט

 -ולפ ןוא רבק ןייז ןופ ןעגוומשפווא טכַאמעג

 ןויא ןעגנערברעפ וצ טרָאד לעמיה ןיא ןעה

 טמוק רע רָאנ .יוו ןוא ,רהָאי ןעדעי ןופ גָאט

 "בוא ןופ גנולהורפ רעד ןָא ךיז טביוה ףיורַא

 -וסַא יד ןופ טלהעצרע ןַאיצול --- .טלעוו רעז

 דנַאל רעייז ןיא סָאד ןעביולג ייז זַא רעיר

 ןערָאװעג ןעכָאטשרעד רוזח ןופ םינָאדַא זוא
 ןרעיורט קילגנוא םעד ןופ ןורכֹול סָאד ןוא

 רעביא ךיז ןעגָאלש ,זומת ןיא רהָאי עלַא ייז

 ,תולוק טימ ןענייוו ,ןעטסורב ןוא עק יד
 .ןוא ,היול עכילניישנעגיוא ןַא ןעכַאמ ןוא
 ייב ,עיסעצָארּפ ַא טימ היול יד ןעטיילגעב
 "עג פעק עטריוַאר טימ רעבייוו-גָאלק עכלעוו

 םעד ךיז ליוו עכלעוו יורפ יד .סיוארָאפ ןעה

 -יטסָארּפ ךיו טזומעג טָאה ןעריזַאר טינ ּפָאק

 .רעפ יד ןוא רענעמ עדמערפ טימ ןעריאוט

 ןופ לעפסעמ םוצ ןעבעגבָא ןופרעד טסנעיד

 .יםעד ויב ךיז ןעבָאה ךאלדייט עגנוי ."סונעוו"

 -ואומיטסָארּפ טפרַאדעג תוחפה לכל בוט-םוי

 -עג א ןערָאװעג זיא גָאט ןעטייווצ םעד .ןער

 -םיוא זיא רע !ןענַאטשעגפיוא זיא רע" וורש

 -ילהערפ ןערָאװעג זיא סע ןוא "1 ןענַאטשעג

 -רעדיוו עטכישעג עזעיד .בוט-םוי רעד רעכ

 ןעגיטצעי ןיא לייט ןעסיורג םוצ ךיז טלָאה
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 ואוו ,עכריק עשיכורג רעד ןֹופ םוטנעטסירק

 "סַאּפ ןעדעי סוועי ןופ דליב סָאד ןעגָארט ייז

 -וורמ ןוא ןייוועג רעטנוא ,קלַאפַאטַאק םוצ ָאס

 "נערב רעהכָאנ ןוא ,ןערעוו וצ ןעבָארגעב ,רע

 טרעוו סע ואוו עכריק ןיא קירוצ םהיא ייז ןעג

 !ןענַאטשעגפיוא זיא סוטסירק" :וורשעג ַא

 עצנַאג וד "{!ןענַאטשעגפיוא רעכיז זיא רע

 ןוא רבק םעד סיוא ןעגייטשפיוא ןופ עעדיא

 ןעדייב ייב ןיא ,ןיירַא לעמוח ןיא ןעהילפ

 -ָאקעג לעפייווצ ןהָא טָאה .ערעגנוי וד .סנויא

 -נַאטסעטָארּפ רעד .ןעדייה ערעטלע יד טריּפ

 ןעפרָאװרעפ עינָאמערעצ עזעיד טָאה םויט

 השדח תירב רעד לייוו .עעדיא יד טינ .רעבָא

 .רַאפרעד טריטנַארַאג

 -וולעגבָא שיגָאלָאמיטע טרעוו ןעמָאנ ןויז
 -ינעפ רעד ןיא טרעוו ,ןענערב-הדָא ןופ טעט
 טימ טלעסקעוועג טפָא עיגָאלָאטימ עשיק-

 ןערָאװעג ןעפירגעב זיא ןוא ,סויה -- "זומת"

 ןודָא טרָאװ םעד וצ ךיולג ,טָאג-נוז רעד סלַא

 .ונֹדֲא רעדָא סינָאדַא : םורַאד ; רעדנענערב =-

 סינָאדַא =ןומת טרָאװ סָאד טצעזרעביא סָארעי

 118002862168 2600210סז4 :ַאגלואוו וד ןוא

 -ניוו) טדיוט ןייז ךָאנ םהיא טָאה טואעצ סָאד

 סָאד ןוא ןיירַא לעמיה ןיא ןעמונעג (רעמ

 םעד טימ טלעסקעוועג טפָא ּווזַא טרעוו רע

 רעד ןעזעוועג זיא רע זַא טגווצ זומת טרָאװ

 סָאד ךיו טהעו רעכילטייד .רעמוז ןופ :טָאג

 -עג טולב ןייז ןופ טָאה סונעוו סָאװ םעד ןופ

 ."ענַאמענַא" םולב יד ןעצָארּפשסיורַא טזַאל

 עזייוו-ןוא-טרַא יד ךיוא זיא שיטסידעטקַארַאב

 ןעגיול םייב .טנעידעג םהיא ןעבָאה ייזייוו

 ---טנויוועב םחיא ייז ןעבָאה רבק ןיא םהיא

 רעד ןיא טגיילעג טרעוו העירז יד ןעוו .ח.ד

 -עג ןעבָאה ויז סלַא ,רעטעּפש ןוא --- דרע

 וד .ה.ד--ןענַאטשעגפיוא זיא רע זַא טביולג

 ןעבָאה--ןעגיטשעגפיוא דרע רעד ןופ האובת

 .טצנַאטעג ויז

 טנעידעג ךיוא םהיא ןעבָאה ןעדוי יד סָאד

 טָאה רע ואוו 14 'חה לאקזח' ןופ ךיז טהעז

 =-וומתה תא תוכבמו תובשי םישנ ןעהעועג
 םע .וומת םעד ןענייוועב ןוא ןעציז ןעיורפ
 םיערוה ןופ עעדיא יד סָאד ךולגעמ ךיוא זיא

 . -וורש םילהת םוצ טמוק "ורצקי הנרב העמדב
 קוסּפ רעטסכענ רעד .לַאװק ןעזעיד סיוא רעב
 .רעכילטייד לעיפ ןיא (6 "וכק םילהת)

 ,ןונבל ןיא ךייט רעניולק ַא ,סינָאדַא

 -ינַארעטידעמ ןיא ןוורא טסעילפ רעכלעוו

 רע טרעוו טמעוושרעביא רע ןעוו .םי ןעשיא
 םָארטש רעד סָאװ דרע עטיור רעד ןופ טיור

 טגָארמ רע .גנַאג ןווז ןיא ךיז טימ טסייר

 רעקינעפ עטלַא יד ןופ ךָאנ ןעמָאנ ןעועיד
 רעייז זיא-טרָאד זַא טביולגעג ןעבָאה עכלעוו
 עג ןוא ןערָאװעג טעדנואוועג "םינָאדַא" טָאג

 רהָאו עלַא ךיימ רעד טרעוו רַאפרעד .ןעברָאטש

 ןעמָאג- .ןייז .טולב ןייז ןופ טברַאפעג טיור

 ןעבענ ."םהרבא רהנ" וצ טרעדנעעג טצעי זיא

 ןופ ןעניאור יד טצעי ךָאנ ךיז ןענופעג םהיא

 םונוטנַאמסנָאק עכלעוו "לעפמעט-סונעוו" םעד

 0 .ןעכָארבוצ טָאה

 . עטיור ןופ עהי יר א ,םולב-סינַאדַא

 -עג ןעשיווצ דליוו ןעסקַאו עכלעוו ןעמולב

 . -רעוופ" ןעפורעג ךיוא ןערעוו עכנַאמ ,עדוירט

 י *ןעגיוא-סלעפוימ" ,"ןעזָאר-רעייפ" ,"ןעמַאלּפ

 וו עלַא *ןענָאמענַא" ןוא "רךעלדי ימ-עטיור"

 - דָאדַא ןעמָאנ רעד .וויטיזנעס רהעז ויז ןענ

 -ָאטיט תיוא ןערָאװעג ןעבעגעג ויז זיא סינ

 -ָאה ןעכירג ןוא רעקינעפ יד .דנורג ןעשיגָאל

 עטיור יד ןעבָאה ייז סָאד טביולגעג ןעב
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 .סינָאדַא טָאג ןעטדיוטעג רעיוז ןופ רעילָאק

 -עב רעשיזיוצנַארפ ,לעשימ ,ןֿאפסנַאדַא

 טבעלעג טָאה רעכלעוו רעשרָאפרוטַאנ רעטמהיר

 -קימ סגנַאּפנָא טרידוטש .1800 זיב 1797 ןופ

 ,. אב

 יג טאג א סי

 -וורג ַאוַא טימרעד ךיז טכַאמ ןוא עיּפָאקסָאר
 לעטש ַא ךרודַאד טמוקעב רע סָאד ןעמָאנ ןעפ

 -יוו רעד עימעדַאקַא רעד ןֹוא רָאסעּפָארּפ סלַא
 ןעצנַאלפ יד טריפורגעג טָאה רע .טּפַאשנעס
 .םעטסיס ַא ןעבעג וצ ייז ידכ ,ןעסַאלק ןיא
 -ומַאפ 08 ויז ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה רע

 ווא גנולעטשנעמַאזוצ עזעיד ליואוובא .ןעיל

 סעלעיפ רעבָא זיא גיטליג רחעמ טינ טנוייה

 רעשרָאפ ערעטעּפש יד ןופ טויברַא ןייז ןופי
 : ןענויז קרעוו ענייז .ןערָאװעג ןעמונעגפיוא
 111800116 142409616 (ט 8626881 1757,

 .1410111068 468 2124מ1088 83

  רענעי ןופ ןָאיצולָאװער עשיויוצנַארּפ וד

 םהיא טָאה טיוצ ןעטימניא ןעפַארטעגנָא

 סטוג ןוא בָאה ןייז טָאה יז ,טייברַא ןייז ןופ

 ןיא ,תוקחד ןעטילעג טָאה רע ,טעטכינרעפ

 גנורעיגער יד ,ןערָאװעג קנַארק רחעז ךרודַאד

 רע ,ןָאיסנעּפ ַא טמיטשעב רַאגָאז םהיא טָאה

 .טבעלעג גנַאל טינ םעדכַאנ טָאה

 ןופ ןעמָאנ (268280212) אינַאסנַאדַא

 -רוא זיא רעכלעוו םיוב ןערַאברעדנָאז ַא

 =וּפָארט יד ןיא ןערָאוװעג ןענופעג ךילגנירּפש

 .לַאגענעס ווב טנהָאנ אקירּפַא ןופ דנעגעג עש

 טםכורפ יד (2  ,םיוב רעד ויא (1

 .טכורפ יד (4 ,רעטעלב יד (8

 .ןעמינשעגפווא

 -עב" םהיא ןעמ טפור טרָא-סטרובעג ןייז ןיא

 "םיורבנעפַא" םהיא ןעפור עכנַאמ ."בַאבָא

 רע טגָארט טצעי ; ?םיובישַאבַאלַאק" ךיוא יוװ

 ןעטמהירעב םעד ןופ ןערהע וצ ןעמָאנ ןעזעיד

 רעכלעוו (טרָאד העז) ןָאטנַאדַא רעשרָאפ-רוטַאנ

 ךָאנ .ַאּפָארוע ךָאנ טכַארבעגרעבירא םהיא טָאה

 -טוה ןָאפ רעדנַאסקעלַא ןופ גנונכערסיוא יד

 8,000 רעביא ןיוש םיוב רעזעיד זיא דלָאב

 ןוא םיירב גידריווקרעמ זיא רע .טלַא רהָאי

 גייווצ ןעטשרע םעד וצ זיב ןעדָאב ןופ .קיד

 טלַאה ןעטסָאמעגמורַא ,סופ 15 םיוק רע טלַאה

 "ווווצ ענייז .קיד סופ 80 זיב 70 ןעשיווצ רע

 רעטנעצ ןופ סופ 60 זיב ךיז ןעקערטש ןעג

 "רעפ ויז סָאד יוזַא בָארַא ןעגנעה ויז .סיוא

 לעצרואוו ןופ .םיוב ןופ רעּפרעק םעד ןעקעד



 עיצַאלוקסָאדַא

 סופ 110 זיב טפָא רע טסקַאװ ןיורק ןייז זיב

 .ךיוה

 ןעסקַאװ ןייז טעטכַאבָאעב טָאה ןָאסנַאדַא

 :סולשעב ןעדנעגלָאפ םוצ ןעמוקעג זיא ןוא

 ןיא םיוב רעד ןעוו

 ךיוה םורַא טלַא

 .נוא 8 ךיוה .שטניא 134 טרוג יד זיא רהָאי 1
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 םיוב ַאזַא ןעלַאפעג לָאמַא ויא עטעט ןיא

 גונעג סוורג געז א ןענופעג טינ ןעמ טָאה

 ךייוו יוזַא זיא ץלָאה ןייז .ןעגעזוצכרוד םהיא

 .ןרעטעלק וצ םהוא ףיוא הנכס ַא זֹוא סע זַא

 םהיא ןיא רעטסענ ךיז ןעכַאמ ןענהיב עדליוו

 טרעוו רעכלעוו גינָאה רעייז טרָאד ןעגייל ןוא

 ןייז ןופ .טכיורבעג ענעריובעגנייא יד ןופ

 -עוו וצ קירטש ענעריובעגנייא יד ןעכַאמ דניד

 עניילק יד .רעדיילקידנַאש יד ךיז ראפ ןעב
 -רעפ ענעריובעגנייא יד ןופ ןערעוו רעטעלב

 ראפ טכיורבעג ןערעוו ערעסערג יד ,טרהעצ

 ןערעוו עסיורג ץנַאג יד ןוא גנוקעדעב-ךַאד

 -ַאקירבַאפ ןעפייז רַאפ טכיורבעג ןוא טנערבעג

 זיב סיורג ןוא ךילגנעל זיא טכורפ ןייז .ןָאיצ

 גיבווא זיא ?ַאינַאסנַאדַא" יד .סעשטנוא 9

 .ןעירג

 גנונכיוצעב : שיגָאלָאיב ,עיצַאלוקסָאדַא
 ןעשיוצ היברו-הירפ ןופ טקַא םעד רַאפ
 ןעטבורפעב עכלעוו שיפ ןוא לעגייפ עבכלעזַא

 םעד ףיוא טינ ,ןעסיוא'רד ןופ תובקנ ערעייז

 .ןעשנעמ ווו רעגייטש

 טינ רהעמ ןיוש טריטסיוקע סעכלעוו רעיט

 -ַאֹּפ ןערָאװעג ןענופעג עיוװַאק ןופ זיא ןוא

 -סוליא ָאד סָאד .רעטסַאלפ ַא ןיא טריליס

 סעגיטיוה-קיד ַא ןופ ןעמָאנ ,םיֿפַאדַא |

 סָאװ עגיצנויא סָאד ןֹוא ןייבעגיּפָאק עטרירט

 רהָאו 99 עצנַאג יד רַאפ ןענופעג טָאה עיווָאק

 עטריליסָאּפ טלעמַאזעג טָאה רע עכלעוו ןיא

 -ופעג זיא רעזעיד .ערעיט ענעברָאטשעגסיוא
 ייב טסערּפעגניוא סּפיג ןיא ןערָאװעג ןענ

 םיוצ יד .זירַאּפ ןיא עטכיש ַא ןעבָארגסיוא
 -וצ ןעבעגעגנָא טרעוו ץנעטסיוקע ןיוו ןופ
 .ןייווש-נוַאצ םעד טימ ןעמַאז

 סעּפע וצ ךיז טפַארק וד ,עיצַאטּפָאדַא

 גנוגעוועב רעד סיוא טהעטשטנע .ןעסַאּפוצ וצ

 גנולקיווטנע רעד ןיא טקריוו ןוא ןעבעל ןופ

 :עיגָאלָאיב רעד ןיא .ןעעדיא רעדָא ןעכַאז ןופ

 ןיא ןערעוו רעכייר עדנעגייטש סָאד סע טניימ

 רעלעירטַאמ ַא : עיפָאזָאליפ רעד ןיא .טלַאהניא

 ןיא עיציזַאּפ עלַאטנעמַאדנופ ַא רעדָא טקַאפ

 ןעסַאּפוצ סָאד

 ןענהעוועגוצ סָאד ,טַאמילק םעיינ ַא וצ ךיז

 -ניואוועג עיינ וצ ,ןעבעל טרַא עוינ ַא וצ ךיז

 ןענגווא-נַא ךיז .עיצּפָאדַא :טסייה :ןעטייה

 ןעריטּפָאדַא טסייה :רעהעג טינ רימ סָאװ

 ןיא טסייה סָאד טוהט סָאװ רעד .סעוונ סעּפע

 לעיּפשייב רעמוג ַא ."רעטּפָאדַא" ןַא טָאהט רעד

 ןענהעוועגוצ ץלַא ךיז ןָאק שנעמ ַא סָאװ וצ

 ןוהט וצ סָאד זיא חוכ ןייז סיורג יוװ ןוא

 -ָאו שטייד םעד ףיוא ןערעוו ןעזיװעגנָא ןָאק

 ךיז דנעה ןהָא טָאה רעכלעוו ,סורעלַאװ ןַאה

 -כָאּפעג ,קיוּפ-לעסעק םעד טקיוּפעג ,טריזַארעג

 -עטניא ןעבירשעג ןוא טרעווש ַא טימ ןעט

 -נהע .סיפ עניוז טימ זיולב ףעירב עטנעגיל
 .עדנעזיוט ָאד סיוועג ןענייז לעיּפשייב עכול
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 ירשיקר/ַיירצ

 זַא טקַאפ רעד (שיּפָאזָאליפ) ןָאיצּפָאדַא
 ןעטַאמייה עיינ ןענגויאנַא ךיז ןָאק שנעמ רעד

 -ַאמילק ערעדנַא רעטנוא ןעבעלנייא ךיז ןוא

 .טגויצ ןעריובעג זיא רע עבלעוו רעד ןוֿפ ןעמ

 ערעכעה ַא ןופ רעטריטּפָאדַא ןַא זיא רע ,זַא

 -ילעטניא ןייז טעטייל עכלעוו ץנעגילעטנוא

 ודכב ,ןרעדנע וצ :רוטַאנ ןייז ןוא ךיז ,ץנעג

 טריסַאּפ תויח ייב .ןעבעל ןעביילב ןענָאק וצ

 .םינרָאג רעדָא ןעטלעז רהעז סָאד

 זמע ךיז (48001816 .טַאל) ,ןָאיצּפָאדַא/

 -מערפ ַא ;ןעסאפנא רעדָא ןענגיואנא סָאװ

 ַא רעדָא ןענגוואנא ךילצעזעג ךיז דניק סעד

 ןניז םעד ןיא .ןעסַאפנא ךיז עעדיא עדמערפ |
 ןענַאטשרעּפ ןוא ןעועלעג טרָאװ סָאד .טרעוו

 ,רעדנעללָאה ,ןעזיוצנַארפ ,רעדנעלגנע יד ייב

 ןוא זיולב .ןעשטייד ןוא ןעדעווש ,רעינַאּפש

 -נעעג עבנַאמ ווב "צ" רעזנוא טרעוו ןעזעל

 ַא ףיוא עבנַאמ ווב ןוא "ש" ַא ףיוא יטרעד ;
 24 ."ס 4

 -עגצעזעג רעקיטש עטשרע יד ןופ סנווא = |

 סָאד ןעזעוועג זיא םיור ןעטלַא ןופ גנוב

 ןעזעוועג זיא עעדיא יד ."ץעזעג-סגָאו צּמָאדַא"

 -הָאזרעּפ עזָאלרעדניק סָאד ןעכַאמ וצ ךילגעמי

 - ןעגרָאזעב ןענעק ןעבעל םייב ךיז ןעלָאז ןעג'
 -עזטרָאפ ןעלָאז עכלעוו ,םישרוי עלַאגעל טימ

 ןוא .עילימַאפ רעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןעצ

 -נעגעלעג ַא ןעבעג וצ םימותי ןופ להָאצ יד

 עכילריטַאננוא וצ ןערעוו וצ טריטּפָאדַא טייה

 -ויז ץעזעג ןעזעיד ןופ ןעגלָאפ יד .ןרעטלע

 ןעמ .םיור רַאּפ גיטסנוגנוא רהעז ןעוועג ןענ)
 סטכער ףיוא ןעכיורבסימ ןעמונעג סע טָאה

 וערעהפיוא ןעגעלפ עכייר עלעופ .סקניל ךוא

 -ןעילימַאפ יד ךיז ףיוא ןעמהענ ןעלעוו וצ |

 ייב ןעגיטעז הואת רעייז ןעגעלפ ייז ,טסַאל

 -סיוא ןַא ןעגנערברעפ ,ןעניּפַאלקש ענהעש יד

 -ּפָאדַא רעטלע רעד ףיוא ןוא דנעגוי ענעסַאלעג

 יד ןעצעזטרָאפ לָאז סעבלעוו דניק ַא ןערוצ

 -ָאה רעדיוו טייז ערעדנַא רעד ןופ .עילימַאפ

 .ןעטנַאטּפָאדַא וד |
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 טלעדנַאוורעפ סעילימַאפ עסיורגיוצ ךיז ןעב

 -עג סָאד ןוא ןערַאזַאב סלעדנַאה עניילק ןיא

 -ַאכ ןעכילטפעשעג ַא ןעמונעגנָא טָאה ץעז

 רעטכעט טַאהעג טָאה רעטָאפ ַא ןעוו .רעטקַאר

 -רַא טכעלש ַא סלַאי ןעמכַארפעב ויז רע טגעלפ

 רעדָא ןעגינייּפ םורַאד ייז טגעלפ ןוא לעקיט

 ןענייז םירכז ,לייוו ןעקיטשרעד טייחרעגנוו

 רעכייר ַא ןעו .ןערָאװעג טכוזעג טסרהעמ

 טינ ןהוז ַא טָאהעג טָאה רעטָאפ-ןעילימַאפ

 -טערפ ַא טריטּפָאדַא רע טָאה שנואוו ןייז ךָאנ

 ןהוז םענעגייא ןייז טימַאד ןוא דניק סעד

 ןעסקַאװעג ןענייז לעביא יד .ןעסיוטשרעפ

 טָאח רַאזעצ סוילוי רעטנוא סָאד סיורג יוזַא
 ןופ רהַאפעג ןיא קלָאפ סָאד ןענופעג ןעמ
 לוסנוָאק רעד טָאה רעטעּפש .גנַאגרעטנוא

 ןאצ 8418 ץעזעג סָאד ןעבעגעגסיורַא

 ןעיגעליווירּפ עלעיפ ןעכלעוו ןיוא 082

 ןעבָאה סָאװ יד וצ ןערָאװעג ןעבעגעג ןענייז
 -וווירּפ עועיד ןעשיווצ .רעדניק עטסרהעמ
 א וצ טכעררָאפ סָאד ןעזעוועג ויא ןעיגעל
 יד ןעבָאה סָאװ יד וצ טמַא-סגנורעיגער)

 : ףיורַאד טגָאז סוטיצַאט .רעדניק עטסרהעמ
 םעוינ ַא וצ טרהיפעג טָאה ץעזעג סעזעיד"
 -הֵאו יד ןעוז טייצ רעדעי וצ  .ךיורבסימ

 ,ןעמוקעגנָא ןענויז טַארטסיגַאמ ַא רַאפ ןעל
 ךסַא טימ טגרָאזעב עזָאלרעדניק יד ךיז ןעבָאה

 רעהכָאנ ןוא ןָאיצּפָאדַא עשלַאפ ךרוד רעדניק
 ןעגנַאגעג רעביארָאפ ןענייז ןעלהַאוװ יד ןעוו
 -ןעבעגעגקירוצ רעדניק יד ויז ןעבָאה

 -עוועג זיא ןָאיצסָאדַא ןופ עינָאמערעצ יד
 ןופ טקירטסיד םעד ןיא טַארטסיגַאמ םייב ןעז

 -עג טזומעג טָאה דניק ַא
 טָאה לָאמ עטשרע סָאד .לָאמ 8 ןערעוו טפיוק

 ףיוא טייצ ןעבעג וצ קעווצ םעד רַאפ טנעידעג
 -ָאט מייצ ןעבעג וצ לָאמ עטייווצ סָאד ,עבָארּפ
 -ירד םוצ ןוא ,הטרח ךָאנ דצ ןייא טָאה רעמ
 עג ןעסָאלשעג ןינק רעד טשרע זיא לָאמ ןעט

 םוצ ןעגנַאגעגרעבירַא זיא דניק סָאד .ןערָאיו
 ןעו .ףיוק ןעטשרע םייב רעטָאפ-וויטּפָאדַא
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 -ּמָאדַא טָאד טָאה ןעסַאלשעג ךיז טָאה ןינק רעד

 ןעמָאנ םעד ןעמהעננָא טזומעג דניק עטריט

 ןעטכילפ ֹוד ןוא רעטָאפ-וװיטּפָאדַא ןייז ןופ

 רעדָא ןהוז רענעריובעג ךילריטַאנ ַא יו

 ןָא טנעמָאמ ןעזעיד ןופ טָאה סע  רעטכָאט

 וצ .דניק ןופ גנוהיצעב עדעי טרעהעגפיוא

 .ןרעטלע עכילריטַאנ ענייז

 סנַאונוטסווי ןופ טינשבא ןעט11 םעד ןיא

 סָאד ןהעז וצ זיא '1081190168" ךוב ןעטשרע

 "סגינעוו ,ןייז טוומעג טָאה רעטּפָאדַא רעד

 -לעוו דניק סָאד סלַא רעטלע רהָאֹו 18 סנעטמ

 "ַּפָאדַא ןעק דניק ַא .ןעריטּפָאדַא ליוו רע סעכ

 -דיימ .לעקינייא רעדָא ןהוז סלַא ןערעוו טריט

 סלַא ןערעוו טריטּפָאדַא יוזַא טקנוּפ ןענעק ךעל

 דניק ןייז קעווַא טיג ןהָאזרעּפ יַא ןעוו .םירכז

 טינ זויא ןינק רעד גנַאל יוזַא ,ןעוװעדָאה ןוצ

 טָאה ,ץעועג ןעזעיד ךָאנ ןערָאװעג םָאקלָאפ
 ענייז ןעריולרעפ טינ ךָאנ ןהָאזרעּפ עזעיד

 וורפ ַא .דניק םעד רעביא עטכער ערהיא רעדָא

 סעדמערפ ַא ןעריטּפָאדַא וצ טכער ןייק טָאה

 ןענייז רעדניק ענעגווא ערהיא ןעדיוס ,דניק
 -עּפַא יז זומ לַאפ ַאזַא ןיא .ןעברָאטשעגסיוא

 -יװװירּפ סָאד רַאפ רָאטַארעּפמיא םוצ ןעריל

 רעמיהטנעגייא ןייז ןעוו ףַאלקש א .םויגעל

 ןיא רעזעיד זַא טַארטסינַאמ םוצ טעדלעט|
 טדיוט םעד ךָאנ וירפ רע טרעוו ןהוז ןייז

 טכער ןייק רעבָא טָאה .רעמיהטנעגיוא ןייז ןופ

 | | ..תשורי רַאפ

 -ווח יד ןיא "ןָאיצּפָאדַא" ןופ עלעיפשייב !

 זיולב עטכישעג יד ונוא טיג ןעויירק עכ

 | :עגינויא

 -ַאמ רעביא רעגעיז רעד סולימע סולוַאּפ

 ןהוז רעטריטּפָאדַא ןַא ןעזעוועג זיא ןעינָאדעצ

 םורָאד טָאה סולימע .סונַאקירּפַא ַאּפיקס וצ

 -ענרָאק סולוַאּפ ןעמָאנ םעד ךיוא ןעגָארטעג

 -ַאהטרַאק רעביא געיז םעד ךָאנ ;ַאיּפיקס סול
 -פַא ןעמָאנ םעד טצעזעגוצניה ךָאנ רע טָאה ָאג

 ןייז טריטּפָאדַא טָאה רַאזעצ סוילוו .סונַאקיר

 -עג רעטעּפש טָאה רעכלעוו סואווַאטקָא עפענ |

 ..ןעגנורעדנעמוא עגינווא םימ רעבָא

 -ןַא .סוטסוגוא ןעמָאנ םעד רעטנוא טשרעה

 -וט ןהֹוזפעיטש ןייז טריטּפָאדַא טָאה סוטסוג

 מ'נשרי'עג םהיא ןופ טָאה רעכלעוו סוירעב

 ןייז טריטּפָאדַא טָאה סוירעביט .ןהָארט םעד

 דלַאֿב זיא רעזעיד רעבָא ,סוקינַאמרעג עפענ

 ןהוז רעלַאטורב ןייז טָאה םורַאד ,ןעברַאטשעג

 "רעביא סוירעביט ןופ ןהָארט םעד ַאלוגילַאק

 ָארענ טריטּפָאדַא טָאה סוידוָאלק .ןעמונעג

 ןופ'סוקינַאמורב ןהוז ןעכילריטַאנ ןייז זיולב
 .ןעסיוטשוצסיורַא גנוגלָאפנהָארט רעד

 -עגנָא ץעזעג סעזע'יד זיא דנַאלשטייד ןיא

 טרעדנוהרהאי ןעט15 ןיא ןערָאוװעג ןעמונ

 עדעי
 -ביר םעד ךרוד טינ טהעג עכלעוו ןָאיצּפָאדַא

 טנעקרענַא טינ זוא םעצָארּפ ןעלַאגעל ןעגוט

 טלַאהעב ןהוז רעטריטּפָאדַא רעד .ןערָאװעג

 טצעז ןוא ןעמָאנ םענעריובעג ןייז ךיז םימ

 -ריטּפָאדַא ןייז ןופ ןעמָאנ םעד וצניהַא ךיוא

 ַא טריטּפָאדַא ןַאמלעבָאנ ַא ןעוו .רעטָאפ ןעמ

 רעד טנ'שרוי ןעסַאלק ערעטנוא יד ןופ ןהוז

 ןעדווס ,טינ לעמיט םעד ןהוז רעטריטּמָאדַא

 ווזַא .רעזייק ןופ שינביולרע עלעיצעּפס טימ

 טָאד טגנַאלרעפ ןעבָאה ןעסוירּפ יו ךיורטסע

 לָאז דנוק א ןעריטּפָאדַא ליוװ סָאװ רענייא
 -טסע סָאד .רהָאֹו 20 רעטנוא טינ ןייז טלַא

 -מָאדַא רעד זַא טגנַאלרעפ טָאה ץעזעג עשיכיור

 ןייז ןופ רעגנוי ןייז לָאז ןהוז רעטריט

 .רהָאי 18 טימ רעטָאפ וויטּפָאדַא !

 טרעוו ךיירקנַארפ ןופ 0066 0151 וד ןיא
 -נַאהעֿב דנַאב ןעטשרע ןופ טינשבא ןעטפ ןוא

 עכלעוו ןענהָאזרעּמ זיולב .ןָאיצּפָאדַא יד טלעד

 ענייק ןעבָאה ןוא טלַא רהָאי 80 רעביא ןענייז

 .ַא ןעֿבָאה ,םישרוי עטקעריד רעדָא רעדניק

 רענווא ןעדווס .דניק ַא ןעריטמָאדַא וצ טכער

 ןופ רעדָא רעוופ ַא ןופ רעטּפָאדַא ןא טעטער

 ןיא ןעבעל ןייז טעטער רע רעדָא רעסַאװ

 ןיעועג:סָאד טגנַאלרעפ לַאפ ַאזַא ןיא  .געירק

 רעטלע ןייז לָאז רעטּפָאדַא רעד סָאד זיולב

 עינַאמערעצ יד --- :רעטריטּפָאדַא רעד סלַא
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 : טש"סאש סט יא

 ַא וצ ייז ןעהעג עדייב : םעד ןיא טחעמשעב
 םעד ןופ (1086 06 221צ) רעטכיר-סנעהעירפ

 טרָאד .טניואוו רעטּפָאדַא רעד ואוו טקירטסיד
 -עגבָא ןוא ןעסָאלשעג טקַארטנַאק רעד טרעוו

 טקירטסיד ןעבלעז ןופ לַאנובירט םוצ .טקיש

 טמהענ רעטריטּפָאדַא רעד - .גנומיטשייב רַאפ

 םעד וצ רעטּפָאדַא ןייז ןופ ןעמַָאנ םעד רעביא

 ַא סלַא טנעכערעפ ןַאד טרעוו רע ,ןעגינייז

 עדמערפ ויוצ .רענעריובעג רעד יװ/ ןחוז

 -ָאט רעטּפָאדַא ןייא ןופ רעדניק עטריטּפָאדַא
 ןענייז ייז לייוו ,ןעטַארייהרעפ טינ ךיז ןער
 יוז .רעדורב ןוא רעטסעווש ץעזעג םעֶד ךָאנ

 ןיא עילימַאפ עטריטּפָאדַא רעד וצ ןעהעטש

 רעדניק ענעריובעג יוװ גנוהיצעב עבלעזרעד
 רעטּפָאדַא רעד ךיוא געמ .עילימַאּפ רעד ןופ
 -ייה עיינ ַא ךרוד רעדניק ןעבַאה רעטעמש

 עטריטּפָאדַא יד ןופ טכער סָאד טרעוו הטַאר
 .טרעדנעעג רָאָאה ןייק ףיוא רעדניק

 ,ןַארַאפ טינ ץעזעג ַאזַא זוא דנַאלגנע ןיא

 ןערעוו טכַאמעג גַארטרעפ ַאזַא ןָאק רַאפרעד
 "לע עטריטּפָאדַא ןוא עכילריטַאנ וד ןעשיווצ

 -ורפ .ןעגנוגנידעב ענעגייא ערעייז ךָאנ  ןרעט

 ןַא יװ טכַאמעג טקַארטנַאק ַא טרעוו רעה

 טלַאהניא טימ טקַארטנָאק-סלעדנַאה רעכַאפניוא

 רעטָאפ-וװויטּמָאדַא רעד .ןעגנוגנידעב עלַא ןופ

 "ער טרעוו סעכלעוו ,טפירש ַא רעהכָאנ טכַאמ

 -ָאמיה) םופָא דעיד םעד ןיא טוירטסישזד

 .טגידנעעב סעלַא זיא טימרעד ןוא (קעהט

 -ווז סטיוטס דעטיינוי יד ןופ עכנַאמ ןיא

 "ץצעזעג סנָאיצּפָאדַא" עלעיצעּפס ןַארַאּפ ןענ

 -לָאפ ןערעו ןוא ךַאפניוא ןענייז עכלעוו

 ןעגימיטשנייא ַאזַא ךרוד טכַארבי

 רעד .דנַאלגנע ןיא יווװ םידדצ עדייב ןופ -

 ןעבעירשעג ןייז רעבָא ףרַאד טקַארטנָאק

 ץעזעג םעד ןופ סעיצַאלוגער יד  ךָאנ
 ךיז טמהענ רעטָאפ-וויטּפָאדַא רעד סָאד
 עכילרעטָאּפ ענייז ןערהיפוצסיוא .רעטנוא

 עדַארג ,דניק ןעטריטּפָאדַא ןייז וצ ןעטכילפ

 לָאז דניק סָאד ןוא ,דניק ןעגייא ןייז וצ יוװ

 .ןעברע-טנע טונ |

 .דלָאג טימ רעדָא זייר טומ

 . טקַארטנָאק

 שי

 ןעטכילפ ערהיא רעדָא ענייז ןערהיפסיוא

 -ַאפ ןעכילריטַאנ םוצ יוװ ןעטריטּפָאדַא םוצ
 | .רעטמ

 עֶדָאמ וד טפָא סע ויא ייקריט רעד ןיא

 -מָאדַא לָאז קרעט רעזָאלרעדניק רעכייר ַא סָאד
 ןעגירדינ ןופ רַאגָאז ,דניק דמערפ ַא ןעריפ

 ואוו ידַאק םוצ ןעהעג םידדצ עדייב .סַאלק
 םיוק ןוא טקַארטנָאק ַא ןעביירשרעטנוא ייז

 -ּפָאדַא רעכייר רעד ןָאק טכַאמעג סָאד זיא
 דניק עטריטּפָאדַא סעמרָא ןווז ןופ רעטָאפ-וויט

 וליפא סע ןָאק ןוא ,ןערעוו זיול רהעמ טינ

 ךָאנ זַא ,טגָאז טָאלעברעה

 -מָאדַא רעד רענווא טרעוו ץעזעג ס'דעמָאהַאמ

 . סָאװ ,ןיולַא טימרעד זיולב ןיוש ןהוז רעטריט

 וויטּפָאדַא ןייז ןופ דמעה ַא ךרוד טהעג רע

 . סנעבלעוו ,ןהוז רעטריטּפָאדַא ןַא .רעטָאפ

 ןייק טינ .ה.ד) טנַאקעב ןענייז סע ןרעטלע

 -"שרוו ןצ םכער ןייק טָאה (גנולדנופ

 -עג סָאד .ןרעטלע עטריטּפָאדַא ענייז ןענ

 .טינ סעכלעזַא טגיליוה דעמָאהַאמ ןופ ץעז

 ןעמ סָאװ ןעמהענ ןעגעמ רעֶבָא רעדניק עזעיד
 .ענשטעטָאפיה ויז טיג

 (ד2שס16, 1:גס0 0:6?1:66 1872, ק. 194)

 רעצנַאג רעד טרעו רדענאידניא יד ייב

 .-ראג ֹוד ןעשיוטמוא טימ גיטרעפ סעצָארּפ

 רענַאטסודניה וד יווב .םידדצ עדייב ןופ לעט

 *רע סעבלעוו ץעזעג-טנָאוצּפָאדַא ןַא ןַארַאפ זיא
 טריטּפָאדַא רהָאי 6 רעטנוא דניק ַא רָאנ טביול
 םוצ זומ רעטָאפ וויטּפָאדַא רעד .ןערעוו וצ

 דניק ןיוז רַאפ ןעלהָאצעב רעטָאפ ןעכילריטַאנ

 גנוביירשבָא יד

 -עצ יד ןוא ,טַארטסיגַאמ םיוב טכַאמעג טרעוו

 .טָאג וצ ןברק ַא טימ ךיז טגידנע עינַאמער

 יד ןהָא דניק ַא ןעריטּפָאדַא טינ רָאט יורפ ַא

 טהעג ץעזעג סָאד .ןַאמ רהיא ןופ שינביולרע

 סָאװ רעד זַא ,טגָאז ןוא רעמייוו טירש ַא ךָאנ

 "ורב ַא רעדָא ,לעקינויא ןייק ,ןהוז ןייק טָאה

 זומ ןענ'שרוי םהיא לָאז רעכלעוו ןהוז ןרעד

 רעבָא רָאט רע .דניק דמערפ ַא ןעדיטּפָאדַא
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 .רעדניק ויווצ ןעריטּפָאדַא םינ

 "עב "םובי" זיא קלָאפ ןעשידוי םעד יוב

 -ּפָאדַא2 עשידוי סָאד סלַא ןערעוו וצ טכַארט

 גנוסַאפפיוא וד ןיא שלַאפ ."ץעועג סנָאוצ

 -עב יז ןעוו 260181 1706ע61076618 יד ןופ

 ןעשימָאנָאקע ןַא ןופ ןָאיצּפָאדַא יד טכַארט
 -נַאנעגנעביוא וד ןופ ןייא ןייק .טקנוּפדנַאטש

 ןעסָאלשעגסווא ןעמרָא םעד טָאה ןעצעזעג עמ

 דניק ַא ןעריטּפָאדַא וצ םויגעליווירּפ םעד ןופ

 .ןעזָאל וצ השווי ןייק טָאה רע לייוו רַאפרעד

 -עב עטשרע יד זַא רימ ןעהעז טרהעקעגמוא

 :ויא ץעועג-סנַאיצּפָאדַא ןעדעי ןופ גנוגניד

 םעד ןעמהענרעביא זומ רעטריטּפָאדַא רעד

 טקַאפ ַא .רעטַאפ ןעוויטּפָאדַא ןייז ןופ ןעמָאנ

 ןופ עבַאגפיוא-טביוח יד זַא טגייצ רעכלעוו

 -ומַאפ יד ןעצעזטרָאפ וצ זיא ץעועג ןעזעיד

 -וצ גנַאגרעטנוא םייב ןעטלַאה עכלעוו ןעיל

 ןוא טקַאֿפ ַא ךָאנ .טייקגיזָאלרעדניק בעיל

 -עג ןעבָאה רעבעגצעזעג ֹוד ווו םרָאּפָאז סָאד

 ןיא ץעועג םעד ןופ קעווצ רעד זַא ןעהעז

 רעכיורבסימ יד ןוא ,ןערָאוװעג ןענַאטשרעּפסימ

 -ַָאקע םוצ ןעּפעלשרעּפ ןעמונעג םהיא ןעבָאה

 -עגסיורַא דלַאב ויז ןענייז קעווצ ןעשימָאנ

 .ץעזעג ןעזעיד וצ ןעגנורעדנע טימ ןעמוק

 -בא יד ,טינ רעדָא ןעפלָאהעג ןעבָאה ייז ביוא

 זיא רעדייל .רַאלק ןענייז קעווצ רעד ןוא טכיז

 -ורק וצ לעקיטרַא םענעי ץַאלּפ רעד טינ ָאד
 -רָאפ יוו רהעמ טינ רימ ןעבָאה ָאד ; ןעריזיט

 .טכַאמעג גנוקרעמעב ַא דנעהעגרעביא

 -וירפ רעד ןיא ,ןעשזָאל-סנָאיצּפָאדַא

 ַא ןופ ןעמָאנ (1166זמ280תמז9) וירערעיומ

 ןיא דנוב רערעיומיירפ םעד ןיא ןייארעפ

 ןיוש טרָאד טריטסיזקע רעכלעוו ,ךיירקנַארּפ

 ןופ ןערָאוװעג טנעקרענַא זיא ןוא 1700 טייז

 -ןעיורפ ייז טפור גינעק .טנעירָא-סָארג םעד

 ,טסואוועבנוא ןייז וצ רעבָא טנווש רע .שזָאל

 ןוא רענעמ ןופ טהעטשעב ןיוארעפ רעד זַא
 -רעפ ןעזעיד ןופ ןעיורפ ֹוד זַא ןוא ,ןעיורפ

 ןעשיטַארקָאטסירַא םעד ןופ ןענווז ןייא

 -עג ןיא ןירעטסיימ-סָארג עטשרע יד .סַאלק

 -נורּפ ןוא ןָאברוָאב ןופ ןיגָאצרעה יד ןעזעוו

 רעטסַאמ יד טעדיילקעב טָאה ָאבמַאל'ד סעצ

 ןָאיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד טימ .לעטש

 ,ןערָאװעג טכַאװשעגבָא לעיפ ןייארעפ רעד זיא

 םעד ןַאילַאּפָאנ רעטנוא דלַאב רעבָא טָאה רע

 ןיוארעפ רעד .טבעלעגפיוא רעדיוו ,ןעטשרע

 ןופ גנונעקרענא וד ןעגירק וצ טריבורּפ טָאה

 .גלָאפרע ןהָא רעבָא ,דנַאלגנע ןוא ַאקירעמַא

 ןייק ייז ןעבָאה ךיירקנַארפ ןיא סלַא רהעמ

 טםעמכ ייז טָאה המחלס עטצעל יד .גנונעקרענַא

 .ןעגָאלשעג טדיוט ןינַאג יו

 רערעיומוורפ ַא ,סוטיר-סנַאיצּפַאדַא

 -ַאר ןופ טעדנירגעב ,ַאקירעמַא ןיא ןיוארעפ

 סעיוגעד 9 טָאה רע .1889 ןיא סוררָאמ טרעב

 .(ןעפוטש)
 .(עפוטש) עירגעד רעטכָאט ס'חתפי (1

 .עירגעד-חנמלַא יד רעדָא ,תור (9

 -.עירגעד-בייוו רעדָא ,רתסא (8

 .עירגעד-ןרעטסעווש רעדָא ,חטרמ (4

 .עורגעד-רעריטרַאמ עכילטסירק (9

 רעד" ךיז טפור גנולמַאורעפ עצנַאג יד

 ('מס 122480618 844/6) ."חרוס ןופ ןרעטש

 -נַא יד ןעגירק טינ ןעק ןייארעפ עזעיד ךיוא

 טריטסיוקע .טנעירָאסָארג םעד ןופ גנונעקרע

 .גימעהט גינעוו טינ זיא ןוא ךָאד רעבָא

  .עטקעס עכילטסירק ַא ,רענַאיצּפָאדַא

 -עוועג זיא סוזעי זַא טביולגעג טָאה עכלעוו

 ײילביול רעבָא ,ןהוז רעגיטסייג ס'טָאג ןעז

 -נאּפילע .ףסוי ןופ ןהוז רעד ןעוועג רע זיא

 -עפ ןוא ,אדעלָאט ןָאפ ףָאשיב-יכרַא רעד סוד

 ,ןעינַאּמש ןיא לעגרוא ןָאפ ףָאשיב רעד סקיל

 לעדיא עזעיד ראפ ןענופעג 788 ןיא ןעבָאה

 ןיא יוו ןעינַאּפש ןיא רעגנעהנא עלעיפ

 טגָאלקעגנָא ייז טָאה שזנַאמַאלרַאש .ךיירקנַארפ

 ,199 ןיא גנַאבסיטאר ןופ דָאניס םעד רַאפ

 ךָאנ ןוא ,טרופקנַארפ ןיא רעטעמש רהָאי 9 ןוא
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 -רַאּפ עצנַאג וד .ןעכַאַא ןיא רעטעּפש רהָאו 9
 -רעפ ןעדָאנוס וירד עלַא ןופ םורַאד זיא ייט |

 .לייוו ,ייז וצ טמוק ןעמָאנ רעד .ןערָאװעג טמַאד

 טָאה טָאג ןַא ןעגָאז ייז

 "ןָאצפָאדַא" העז

 טרַאס ַא ַא (488 10 1 סוג ,סקַאדַא |

 ךרוד טנַאקעב ,ַאקירּפַא דרָאנ ןופ ּפָאליטנַא

 ןעבעל ייז .רענרעה עטהערדעג עגנַאל ענויז

 יד רעסעב ןעבעיל ןוא זייוװרָאָאּפ רעמיא

 ערַאבטכורפ עטרַאה יוד סלַא דנעגעג עגידמַאז

 .טריטּפָאדַא סוזעו

 (468610 רעדָא 4026 .טַאל ,ןָאיצקַאדַא
 -ניווצ יו לעיפ ווזַא ךָארּפש רעכילצעזעג ןיא

 ַא ךרוד רעדָא .ןערעווש וצ ןעדנַאמעי ןעג

 -לעוו טכילפ ַא ןעגנוווצפווַא ןעדנַאמעי העובש

 סָאד ויא ןניז ןעזעיד ןיא .טינ טעדלוש רע עב

 זגצ. אאזז, 28ןופ ןערָאוװעג טכיורבעג טרָאוװו

 -ָאמ רעד ןיא טכוורבעג טנווה ךָאנ טרעוו ןוא

 .ץנעדורּפסירוי ענרעד

 -נַא סעגילַאפעינק (.טַאל) ,ןָאיצַארָאדַא

 ..'ןעטעבנַא" העז .טָאג ןופ ןעטעב

 "ודעב יד ןופ טגָאיעג לעיפ ןערעוו ייז .דרע

 .ןעצונ סלא גנוגיטסולעב סווא רהעמ ,ןעניא

 סָאװ טימַאד ןעטייר לענש רעדניק טנרעל ןעמ

 דניה ןופ .סקַאדַא ןַא ןעגָאיכָאנ ווז טסייה ןעמ

 ןופ ,ליימ ייווצ ךָאנ דעימ רע טרעוו טגָאיעג

 ןעוו .ןעפיול ליימ סקעז רע ןעק טגָאיענ דרעפ

 דניה ןופ טלעגנירעגמורַא ךיז טניפעג רע

 "רעה ענייז טימ ןעגידייטרעפ ךיז רע טמהענ

 ןעניפעג ייז ןופ ןערַאלממעזקע עגינייא .רענ

 -רָאג עשיגָאלָאָאז ענעדעישרעפ ןוא טנייה ךיז !

 ןושיד םוצ םהוא טכוולגרעפ סוינעזעג---ןעֿמ

 זיא רענעיוו (8 "די טירבד) לעביב רעד ןיא

 וצ ראפרעד רעהעג רע .גנונוימ רעבלעזרעד ןיא

 .ערעיהט עניירנוא יד

 -עק רעש'לבב רעטכַא ,םמאלַאק ארַאדא
 עכלעוו עיטסַאניד רעטיווצ רעד סיוא גינ

 1786 ויב 1780 ןעשיווצ טגינעקעג טָאה

 ןעדוי יד ןעוו טייצ רעד ןיא .ח.ד "רצופ

 רעש'םירצמ רעד ןיא ןעועוועג ךָאנ ןענייז

 .טפַאשטכענק

 ןראפ ןעמָאנ רעשיגיצעדעמ ,אקרַאדַא
 .רעצעלּפ עגיּפמוז ףיוא םווש ןעגיצלַאז םעד

 וגמ. ויש אשד, 56 ןופ טכיורבעג טשרעוצ

 רעד - (8616206װ8 01861מ2118) ַאדדַא |

 ,סכעדייוו גנוטַאג א ןופ ןעמָאנ רעשיבַארַא

 רעניצעדעמ עשילַאטנעירָא יוד ןופ טמהורעג

 עגנ) "יזָארפעל" ןעלייח וצ ראבכיורבעג סלַא
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 000 0000 003,000 03 עי 0 סיי, סי סיטיס יש ר יע טשייטשיטיש טיש טיש בע טש0 טיק 0 יש רק רעש טאש קי ר יע יי ריש ריי יי יו יי יי

 -ויהקנַארק עדנעקעטשנא ערעדנַא ןוא (תעריצ

 יד ןיא סלווטנעטסרחעמ ןעשרעה עכלעוו ןעט
 -ַאנ רעד .עדנעגעג עשיטּפיגע ןוא עשיבַארַא
 ןייז וצ ַאדדַא יד טביירשעב סורב רעשרָאּפרוט

 "ווו ןוא רעפרעק רעד ,גנַאל סעשטנוא

 -נוא קיד ןוא גיטרַא-רעדניליצ ןענייז לעד
 רעד .ץיּפש ןעפרַאש א טימ גידנעגידנע ,ןעטימ

 ויווצ טָאה ליומ יד ,גימרָאפ-לעגעק זיא ּפָאק

 ןוא םינּפ רעד ,רענייצ עכַאװש טימ ןעהייר
 -וורק עכלעוו ,ןעיניל עצרַאװש 5 טימ טקעדעב
 ןענייז ןעֿפיש יד ,רעדנַאנַארעטנוא ךיז ןעצ
 ךיז טניפעג רע ;טרילַאּפ יוװ גיצנַאלג יױזַא

 "עטס ! ; ןעטּפיגע ןוא ןעיבונ ,ןעיבַארַא ןיא

 .סולינ םעד ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא לעיצ

 ףעיט לענש ךיז רע טבָארג טעטכַאבָאעב ןעוו

 קירוצ ץיה יד ךרוד טרעוו רעבָא ,דמַאז ןוא -|
 .טכַארבעגסיורַא

 ."סקַאדַא" העז ,סקֿפדדַא

 סולפ-רעגנַאל ַא (400ט8 טַאל) ,ַאודדַא
 ןופ טמוק .וָאפ ןופ טיוז רעקניל רעד ןיא

 זיא .ןעּפלַא ַאנינרעב יוד ןיא עטלעַארפ עטנָאמ
 ןענייז 4 עכלעוו ןופ גנַאל רעמעמַאליהק 0

 טרעסַאו ָאמָאק םעד ךָאנ דנעפיול .רַאבפיש

 .ודָאל ןוא ָאנַאססַאק ,ָאקקעל טדעטש וד וז

 רעטניה ןעליימ 8 ןיירַא וָאג םעד ןוא טלַאפ|

 טגעיזעג ןעטָאגטסָא יד ןעבָאה ָאד .ַאנָאמערק

 רעבָאטקָא ןעט11 םעד רעלורעה וד .רעביא

 ןוא רעביירטסע יד רעביא ןָאעלָאּפַאנ ןוא ,0

 יד טפאכרעפ טָאה רע סָאװ ךוודאד ,6

 ןעבָאה רעטעּפש .ַאודדַא רעד רעביא קירב

 ןופ ףליה רעד טימ רעכיירטסע יד רעדיוו

 עבלעוו ןעזיוצנַארפ .יד טגעיזעב ָאד ןעסור יד

 רַאפ .ערָאמ ןופ ןערָאװעג טרידנַאמָאק ןענייז

 ַאדדַא יד טרעוו ןָאיצַארעּפָא עשירעטילימ

 .טקנוּפ רעשיגעטַארטס ַא סלַא טכַארטעב רעמוא -

 -גנע ןופ רענייא ,ףעזָאשזד ןָאסידדַא
 -ַאסע ןוא רעטכיד ,רעקנעד עטסערג סדנַאל

 ןופ ,ךילדנירג ךַארּפש עשיזיוצנַארּפ ן

 רע סיוא ואוו ןופ ןעילַאטיא ךָאנ רע טרהָאּפ |

 ,סקַאפ

 רעטעּפש עלייוו ענוולק

 .טשעג ןוא 1679 ןָאטסלימ ןיא .בעג .סטסיא
 םָאה חלג ַא רעטָאפ רעד .1719 ןָאדנָאל ןיא
 רע ,חלג ַא ךיוא ןעכַאמ טלָאװעג םהיא ןופ

 ,טרידוטשעג ףיורַאד יקַאט ביוהנָא ןיא טָאה

 יד ןיא ןעועוועג בשימ ךיז טָאה רע רעבָא

 -עפ יד וצ ןעמונעג ךיז ןוא ןערהָאי ערעטעּפש |

 סולפנויא םעד רעטנוא ןענַאטשעג זוא רע .רעד

 -ופ יד רעטנוא ןוא ןעדיירד טעָאּפ םעד ןופ

 .טרעמָאס דרָאל ןופ גנוציטשרעטנוא עלעיצנַאנ

 -העש ענייז בעילוצ רערהערעפ עלעופ טניוועג

 .ךַארּפש עשינייטַאל רעד ןיא ןעגנוטכוד עננ

 וד טנרעל רֶע ואוו ךיירקנַארפ ךָאנ טרהָאּפ

 טרָאד

 -ילַאה דרָאל וצ ףעירב ענהעש יד טביירש
 .קויד םוצ ַאמעָאּפ ַא סיורַא ןַאד טיג

 ןיא געיז םעד טגניזעב רע ואוו ,ָארָאבלַאמ-ווָא

 ַאמעַאּפ עזעיד .םייחנעלב ייב המחלמ רעד

 ןופ טייקמַאוקרעמפיוא יד ןעגיוצעג טָאה
 טָאה ןיפלָאדָאג דרָאל .םוירעטסינימ ןעשילגנע

 ןעביירש וצ גַארטפיוא םעד ןעבעגעג םהיא

 םעד ןעגיבייארעפ וצ עכלעוו טימ אמעָאּפ ַא

 יוזַא ןעזעוועג זיא רע ןוא ,געיז ןעדנעצנעלג

 םהיא טָאה רע סָאד ַאמעָאּפ רעד ןופ טקיצטנע

 ,םעיצַאלעּפַא רַאפ רעטכיר סלַא טלעטשעגנָא

 ירעטכוא רע טרעוו

 ךיז טקעוורע ָאד ןוא דנַאלריא רַאפ רעמערקעס
 עשיטילָאּפ יד ןעבענ עֹוומ ןייז םהיא ייב
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 רע ראו שיסט שיסט ישי שי שיש שיש שיש טאש סט קייט ששש סע שיט שיינט יט א טשייט שי 0 סשיבעאש שטש .טש אייש באש טק ים יש טאש יא יש יו יא ר ריי

 םעד ןיא ןעביירש טמהענ רע .ןעטייקגימעהט

 ןיא ןוא "רעניימַאזקע" ,"גיהוו" ,"רעלטַאט"

 -רושז ַא קרעוו סעטשרע ןייז טניישרע 1

 םהיא טָאה סָאװ ,"רָאטייטקעּפס" רעד לַאנ
 טָאה רע סעכלעוו ןוא טכַאמעג ךילברעטשנוא

 ןופ עידעגַארט ןייז" .1719 זיֿב טצעזעגטרָאפ

 טמַאלפעגפיוא טיוצ ןייז ןיא טָאה "ַאטַאק

 -עהט .רעקיטירק עלַא ןופ םזאיווהטנע םעד

 ןופ ןעצנַארק-רעברָאל עלַא זַא :טגָאז ירעק

 -דַא רַאפ ןעזעוועג גונעג טינ ןענייז ַאּפָארוע

 -ייח 1716 ןיא .קרעוו ןעזעיד בעילוצ ןָאסיד

 דלַאב ,קירָאװ ןופ ןיפערג הנמלא יד רע טַאר

 . ידייל .רעטערקעס סטַאַאטש רע טרעוו ךָאנרעד

 םוצ ןעֿבירשעג םהיא ןעגעוו טָאה ויגַאטנָאמ

 ןָאסידדַא זַא ארומ בָאה ךיא" :ּפוָאּפ טעָאּפ

 עדייב ןופ ןערינגיוער ךילצריק ןעזומ טעוו
 ןוא קירָאװ ידייל וצ ןַאמ סלַא .ה.ד) ,ןעטסָאּפ

 רהעז זיא רע לייוו (רעטערקעפס-סטַאַאטש סלַא

 ַא ןענעפע וצ ארומ טָאה ןוא גיטפַאהמהעש
 סע זיא ווזַא ןוא ?.גיטיונ זיא סע ואוו ליומ

 סלַא טמַא םעד ןופ טָאה רע .ןעזעוועג ךיוא
 ןוא 1718 ןיא טרינגיזער רעטערקעס-סטַאַאטש

 ןעזָאלרעפ וצ שזַארוק םעד גידנעבָאה טינ

 -עג ןוא ןערָאװעג קנַארק רע זיא יורפ יד

 ןעטּפיוהעב רענעקיכַאֿפ .1719 ןיא ןעברָאטש

 סעיז יוװ ךיוה יוזַא טינ זיא ליטס ןייז זַא

 קורדסיוא ןייז ןופ טייקטפנַאז יד .זיא רע

 -יטשעגרעביא םענייק ןופ טנויה זיב ךָאנ זיא
 | י .ןעג

 ענייז סיוא ןעטַאטיצ עגינויא ןענייז ָאד = -

 י יי -- : קרעוו

 -עב רוטַאנ רעד ןופ זיא סאוו שנעמ רעד

 ןוהט זומ .ןעטייקגיהעפ ךסַא טימ טבאג

 -עוובא .סעטכעלש לעיפ רעדָא סעמוג לעופ

 -עב .עבעיל ןופ טדיוט רעד זיא טייהנעז
 -וצטנע עדנעבעל-צרוק ַא זיא גנורעדנואוו

 -נעגויטש רעד טימ טהעגרעפ עכלעוו ,גנוק
 טָאה סָאו ךַאז רעד וצ טייהניואוועג עד

 לעיפוצ .גנורעדנואוועב יד ןעפורעגסיורַא

 טקירדרעטנוא טינ לָאז גנוגעוועב-הטומעג

 ןעוו .ןערעוו טרילוגער לָאז ,רָאנ ןערעוו

 .עדנעטיירטש עדייב ןעקרַאטש ןעטנעמוגרַא

 םמַאק םעד ךַאז עטסעב יוד זוא לַאגע םידדצ
 וצ געוו ַא ךיז טנעפע טינ זַא ,ןעבעגוצפיוא

 ַאזַא טָאה טלעוו רעד ןיא ךַאז ןייק .תורצ

 -נהעש יד יוװ ןעצרַאה םוצ םירטוצ ןעיורפ

 יד סָאװ השורי ַא ןענייז רעכיב .טייה

 -נעבעל וד רַאפ רעביא טזָאל ץנעגילעטניא

 ענעריובעג טינכַאנ וד רַאפ ןוא ,עגיד

 טכער ַא ןעבָאה ןעדייל ס'רעדורב א .תורוד

 -ביר ַא .דיולמימ ס'רעדורב ַא ןרעדָאפ וצ

 וד גידנעכוז דורמ זיא רעקיטירק רעגיט

 -עדטנע וצ ויז ידכב קרעוװ ַא ןופ תולעמ
 "על םעד רַאפ ןעלעטשוצרָאפ ויז ןוא ןעק

 סָאד טוהט רעטכעלש ַא ,ייז טכוז סָאװ רעז

 .עטרהעקרעפ

 רעדנעטיידעב ַא ,סַאמָאט .רד ןָֿאסידדַא

 -ַאורוא יד ןופ רעדניפרע ןוא גָאלַאטַאמרעד

 יד טפור יױמ עכלעוו טייהקנַארק ַא ןופ ןעכ
 ןוא .בעג .,דו) "טייהקנַארק עשנאסידדַא"
 -עדעמ ןייז טגידנעעב ,1798 .לגנע ןַאירבמוק

 טרידוטש ,1815 גרובנעדע ןיא סרוק ןעשיניצ

 ןוא ןעמטייב .רד רעטנוא ןעמייהקנַארק-טיוה

 -עג זויא רע .1800 ןָאדנָאל ןיא .טשעג זיא

 -נעסיוו ןעגָארטרָאפ וצ רעטשרע רעד ןעזעוו

 -טיוה רעביא ןעגנורהעלקרע עכילטפַאש

 -סָאה ס'ויג ןיא ןערהיפנייא וצ ,ןעטייהקנַארק

 טָאה .ןעטנעדוטש רַאפ ןערוגיפ-סקַאװ לַאטיּפ

 ןהָאשזד .רד ןופ עפליה טימ ןעבעגעגסיורַא

 דימס סמסנ8ל104 1 קרעוו ַא ןַאגרָאמ

 מרעו םסעכלעו ץסנ80תסט8 296018 סת

 יד סלַא ןעווירק עשיניצעדעמ ןיא טכַארטעב
 טפיג רעביא גנולדנַאהבא עכילדנירג עטשרע

 -געג עלעיפ טַאהעג טָאה .גנוקריוו ןייז ןוא

 -עג טָאה סע ןוא ןעטכיזנַא ענויז רעביא רענ

 טעטירָאטיוא ןייז זיב טויצ עגנַאל ַא ןעמונ

 -עג רע זיא ןיילא .ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא



 99 סוָאלעּפדדָא --- טיוהקנַארק עשנָאסידדא | 91

 -עוועג זיא .רוגיפ עשיטַאּפמוס ַא טינ ןעזעוו

 ןעשרָאפכָאנ ןיא טריסערעטניארעפ רהעמ ןעז

 סלַא טייהקנַארק ןופ ןעכַאורוא וד רעביא

 טָאה רע .ןעלייה וצ ייז לעטימ יד רעביא

 -עמ ַא ןעבוורשרעפ וצ ןעסעגרעפ טפָא רהעז

 ןעמ ןעכלעוו וצ ןעקנַארק םעד רַאפ ןיצעד

 ןעבָאה ןעגעילָאק ענייז .ןעפורעג םהיא טָאה

 -עג טינ ןעבָאה ייז לייוו טכייוועג םהיא ןופ

 רע עכלעוו רעטרעווכעטש יד ןעגָארטרעּפ טגָאק

 -נעגעלעג עדעו ייב ןעפרַאװ-וצ ויז טגעלפ

 .טייה

 -וט טימ ,טםייהקנַארק עשנָאסידדַא !

 דנעהעטשעב ,עירעטַאמ עטצעזעב ןעלוקרעב

 "ענ יד ןיא ףָאטש ןעטרירוטלופנוא םעד סיוא

 -קנודרעפ סָאד ךרוד ךיז טגווצ .ןערעינ-נעב
 יז זיב ,ןעקנַארק םייב טיוה יד ןופ ןעל
 ןוא ,זנָארב יוװ ןעצנַאגניא זיווונעפוטש טרעוו

 ןַא ןופ ןהעוסיוא סָאד טגעירק רעקנארק רעד

 ןופ גנוכַאװשבָא ןַא טניישרע רעהירפ .טַאלומַא

 .טכיוועג ןופ טסולרעפ ןהָא ךָאד ,טייהטנוזעג

 רערעלוגערנוא רעטכוול ַא ןייא טערט סע

 טימ ,שינעמירג-ביוב סעטכיול ַא ,גוצמעהטַא

 -רעמש ךיז ןעלהופ סע .ןעכערב וצ גנוגיינ ַא

 ןוא ןוא ןענַאגרָא סגנואיידרעפ יד ןיא ןעצ

 טביוה ןַאד ןוא ,טייקכַאוש-צרעה ,ןעדנעל יד
 וד ןיא רעילָאק רעד ןופ גנורעדנע יד ןָא ךיז

 .קעלפ-זנָארב א ןופ גנוניושרע יד ךרוד טיוה

 םעד ףיוא טשרעוצ קעלפ רעד טנוושרע לָאמַא

 רעד .םרַא-רעביוא רעדָא ,םינּפ ,דנַאה ,ןעקַאנ

 יר ןעביילב ןעלייט עלעוסקעס וד ןוא לעּפָאנ

 -ול וד רַאגָאז .רעּפרעק ןופ ןעלייט עטסעלקנוד

 יד .ןופרעד טקעטשעגנָא ןערעוו גנוצ ןוא ןעּפ

 -וגער ךרוד רעד ,טכוייפ ןוא טָאלג זיא גנוצ

 -צרעמש ןוא ּפָאנק הנתשה יד ןעגענַאד ,רעל

  -גַארק רעד ךיז טניפעג ןעברעטש םייב .ךיל

 ץכנַאמ .דנַאמשוצ ןעשירעמיורט ַא ןיא רעק

 -ופעג ןענייז טרָאס יד טָא ןופ ןעטייהקנַארק

 ןוא ןערעונ-נעבעגנ עטנוזעג טימ ןערָאװעג ןענ

 ראוי יז ריי טיי ר יא ישי ;- + ,ואא וה .,מוייא עי וחי ווא
 יע אש ישי קיסר שיש קייט שיט קייט שי היו

 -דַא וד ןהָא ןערעונ-נעבענ עטקנַארקרע עכנַאמ

 לעיפיוזַא טגוומ סָאד ; טווהקנַארק עשינָאסיד

 טינ ןענייז ןערעינ-נעבענ עטקנַארקרע יד זַא

 וויא טייהקנַארק 'וד .גנוגנידעב ַא רעמיא

 רעד ,תובקנ ויב סלַא םירכז ויב רעקרַאטש

 םירכז 99 ןעגעג תובקנ 80 ןזיא ךיילגרעפ

 10 רעטנוא ןעטלעז טריסַאּפ .עלעפ 198 ןיא

 רהָאי 80 רעביא רענעטלעו ךָאנ ןוא רהָאי

 -רהעפעג רעמיא זיא טייהקנַארק יד .טלַא

 ןוא ןעבָאוו רָאַאּפ א יז טרעיוד לָאמַא .ךיל

 -ַאפ האופר ןייק זוא סע .רהָאו רַאָאּפ ַא לָאמַא

 ךיז טרהעלקרע טלעוו עשיניצעדעמ ֹוד ,ןַאר

 יעכַאזרוא יד ןעבעגוצנָא רַאגָאז גיהעפנוא

 לייוו ,ןעמָאנ ןעועיד טימ טסיוה יז .ןופרעד

 ןעבירשעב ןוא טסעטכַאבָאעב טשרעוצ זיא יז

 מָאה רע .ןָאסידדַא סַאמָאהט .רד ןופ ןערָאוװעג

 ,לַאטיּפסָאה-ייג ןיא טשרעוצ טקעדטנע רהיא

 .ןעדנופרע לעטימ ןייק רהיא רַאפ רעבָא טָאה

 .(סָאמָאהט יד ןָאסידדַא העז)

 ."ןָאיצידַא" העז ,ןַאיצידדַא

 ,עיגָאלָאיזיפ רעד ןיא ,ןערָאטקידדַא

 עכלעו לעקסומ-סגנוהיצנא ֹוד ןופ ןעמָאנ

 .רעפרעק ןופ רעדעילג יד ןעמַאזוצ ןעטלַאה

 -יידעב ַא (068:ס1וסא5) ,םוָאללעּפדדָא
 -רעפ ,דנַאלגנע ןיא ןייארעפ רעסיורג דנעט

 -טביוה טימ ,טלעוו עצנַאג רעד רעביא טיירּפש
 שיגָאלַאמיטע .רעטסעשטנאמ ןיא רעיטרַאווק

 ,סעקינ'דנו-אנ ,עבילקילגנוא ,טייל-ענעטלעז -ב

 ןיא ךילגנירּפשרוא .םייחה תומחלממ םיטלּפ

 ןופ קעווצ םעד טימ ןערָאװעג טעדנירגעג רע

 עכלעוו ,רעטייברַא יד רַאפ טפַאשדניורפ-טסַאג

 -נַאװאוצמורַא ןעזעוועג ןעגנואווצעג ןענייז

 ןעכוז וצ ,טדעמש ןוא רעפרעד רעביא ןערעד

 -סיורג יד ןופ גנולקיווטנע רעד טיס .טויברַא

 יד םגינייארעפ טָאה עכלעוו ,ןעירטסודניא
 טסעפ ייז ,ןעסַאמ יד טימ רעטייברא ענלעצניוא

 "נעצ עלעירטסודניא עסיוועג ןיא טלעטשעג

 -ווו טרעדנעעג ןייארעפ רעד ךיוא טָאה ,ןרעט
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  ;ןעגנורעדרָאפ טיוצ יד ךָאנ ןעטייקגימעהט ענ

 ןָאיצוטיטסנָאק יד | ןענייז .ןעינָאמערעצ ןוא -

 ?הרערעיומיירפ" וד יוװ .דעגייטשַא .:ענטערקעס

 : ףיז ןענעקרעד רעדעילגטימ !ד .(טרָאד :העז)

 : עמווהעג .

 - =עג טווצ-וצ-טווצ :ןופ ןערעוו עכלעוו ,ןעכווצ -

 ..ןעדעי
 . טומ גנודניברעפ ןיא טהעטש סעבלעוו ,דנַאל

 .ףרוד . טלעוו עצנַאג רעד רעּביא

 ןוא ריטרַאװק-טביוה ןופ טרעדנע

 .רעטסעשטנַאמ ןיא לַארטנעצ םעד

 ."ַאקירעמַא רעד ךיז טָאה 1842 .רהָאו :ןוא

 ןוא רעטסעשטנַאמ ןופ: ןעסירעגבָא לווט רענ

 .-.ןעפוצנירּפ עטלַא יד ףיוא טריזינַאגרָאער ךיז

 .,גנולווטבָא רענַאקורעמַא יד טלהעצ 1901 ןיא

 -ויטבָא עטרילָאק ַא  .רעדעילגטימ 9

 -וצ ןוא רעדעילגטימ 409,906 ָאד טלהעצ גנול

 -ָאד ןָאולימ 938 רעביא ייז ןעגָאמרעפ ןעמַאז

 ןוא טלהעצ עיצַאזינַאגרָא-רעטומ יד .םרַאל

 8,087 .;רעדעילגטימ .1,083,097 טייצ עבלעזרעד

 ,ןעילַארטסיוא . ןאקֹורפַא רעביא . ןעשזָאל

 -וווש ןוא ןעדעווש ,קרַאמענעד ,דנאלשטי יד

 14,588,781 טפערטעב ללַאטיּפַאק רעייז .דנַאלרעצ

 ןַא סיורַא ןֶעביג יז .971,078,058 --טנופ
 *611?0640סשי8 1188821ת0"לאנרושז םענעגיוא

 .8 ןוא ןערָאװעג טערבורגעג ןוא רֶעבלעוו
 ײ

 ."גנַאלש-רעטַאני העז ,רעדדַא

 טפַארק יד ,קינַאטָאב רעד ןיא ,ןָאיזעהדַא
 רהיא .ןעצנַאלפ ןופ ןעמרָאפ יד טעדליב עכלעוו

 ,קיויפ רעד ייב יוװ ָאד ךיוא זיא גנוקריוו

 ןעביילברעפ דנַאטשוצ ןעדנעסקַאוװו ןיא רעבָא

 / *רָאפ ענעדעישרעפ יד .ןעסקַאװעגנעמַאזוצ ויז

 -קַאװנעמַאווצ ַא ןעגווצ לעפַאטרַאק ןֹופ ןעמ

 עכלעוו לעּפָאטרַאק עגוילק עלעיפ ןופ ןעס

 -עהדַא רעד ןופ טויצ-סקַאוװ רעייז ןיא ןענייז

 .ןערָאװעג ןעטלַאהעגנעמַאזוצ | טּפַארק-סנָאיז

 רהיא ךרוד ןערעוו ןעגייווצ ענעקורט וליפא

 יי ."קינַאטָאב" העז .טרָאָאּפעגנעמַאזוצ

 טפַארק וד ,קיזיפ רעד .ןיא ,ןָאיזעהדַא

 עטַאלג עטסעפ יוווצ ןעמַאזוצ טלַאה עכלעוו

 םימ סעטסעפ ַא סנייא ,רעדָא ; עדנעטשנעגעג

 יירד עלַא ,רעדָא ;דנַאטשנעגעג ןעגוסעולפ ַא

 ןופ עכַאלפ רעה ףיוא .רָאנ טהור יז .ןעמאזוצ

 / "נעווניא יד) .גידנעווניא טינ רעבָא לַאטעמ

 -דָאק" ןעפורעג .טרעוו טּפַארק-סגנוהיצנא עגיד
 .?סנָאיזעהדַא .ּוד טקרעמ ןעמ (:ד.ז) ."ןָאזעה

 ריװצ טגייל ןעמ ןעוו טכיול רהעז: טֿפַארק
  ןעבעלק ייז ;ןעמַאזוצ זָאלג רעקומש עסַאנ

 "ער ןעּפָארט רעד .קרַאטש רהעז ףיונוצ.ךיז

 / -עגנא ביוש-רעטסנעפ רעזנוא ןופ טרעוו ןעג
 רעד ףיוא טמוק רע יוו טרָאּפָאז ןוא ןעגיוצ

 -דַא יד ךרוד רע טרעוו ביוש רעד ןופ ךַאלּפ

 עכַאלפ יד רעביא טיורּפשוצ טפַארקיסנַאיזעה

 עטַאלג ייווצ .סָאנ ןַאד טרעוו ביוש יד ןוא

 =וצ ךיז טייהרענעקורט ןעלעוו יילב רעקיטש

 .טּפַארק-סנָאיועהדַא יד ךרוד - ןעטלַאהנעמַאז

 .טמוק טפַארק עזעיד זא ןעגייצ ןעטנעמירעּפסקע

 ךיז טרעסערג יז סָאד ןוא קורדטפול םעד סיוא

  סָאד טימ ךיז טרעילרעפ ןוא טלעק רעד טימ

 י .ץיה רעד ןוֿפ ןעגייטש

 - *עהדַא רעד ןופ טייקרַאטש יד ןעטסעמ וצ

 -עג רעשיזיוצנַארפ רעד טָאה טפַארק-סנַאיז

 -"רעפ ןופ ךאלעדער טכַאמעג ןָאטיאוג .רעטרהעל

 -ַאלפ העייז טרילָאּפ ןיופ ,ןעלַאטעמ ענעדעוש
 .לערינש א ןעדנובעגוצ ןעטימ רעד ןיא ,עכ

 ןוֿפ עבַאלפ רעד ףיוא ןעפרָאוװעג עבלעזיד- ןוא

 "רַא יד ךרוד-ךיז טָאה עלעדער סָאד .ירוקרעמ

 ' -וקרעמ םוצ טפעהעגנעמַאזוצ טפַארק-סנָאיזעה

 -ענעדעישרעפ וד ווב טפרַאדעג טָאה רע ןוא יר

 -=וורוצבָא ויז טפַארק ענעדעישרעפ ךאלעדער

 'וצ רע טמוק םורַא יוזַא .ירוקרעמ .ןופ ןעס

 !ועהרַא ָאד זיא סע זַא גנוגויצרעביא רעד

 זיב טּפַארק-סנָא

 | .סענעדלַאג םייב ןַארג 446 -

 . םענרעבליז 67 * || 490

 - םענעכעלב * 4 .* 38

 םענעוולב * "2 - 897 -

 םענעטומסיב * - * = 879 -|
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 םענעניטַאלּפ */- * 989

 םענרעפוק .* "49

 םענרעווא 7 - "7 . 1150

 םענעדלַאבָאק "7 8 * 

 -סנָאיועהדַא וד זַא ךיז טסעילש סיורַאד
 לעיפ ךיוא קורד-טפול יד ץוחַא : ,זיא טפַארק

 ןופ טלַאהניא ןעשימעכ םעד ןופ טסולפניואעב

 ךַאװש זיא טלַאהניא רעד ביוא .ה.ד .לַאטעמ

 -סנָאיועהדַא ןופ גנַאהנעמַאווצ רעד ךיוא זיא

 .ךַאווש טפַארק

 -ַאלפ יד ןעוו ןעטסקרַאטש םוצ טקריוו יז
 ּוװַא ןענייז עדנעטשנעגעג עדייב ןופ ןעכ
 טסעילש ןעגיײלנעמַאזוצ רעייז טימ סָאד טַאלג
 -נעמַאזוצ ויב .טפול ןעּפָארט רעדעי סיוא ךיז

 ךיז טּהעז ןעטַאלּפ-לעגיּפש ויווצ עטגיולעג

 וי .ךילטיוד סָאד

 -עיר רערעל רַאּפ ,םטעפ-סנָאיזעהדַא
 . 1090 טימ ליואניצור ןופ גנושימ ַא ,ןעמ

 .גלַאט

 ביורט ראפ ,ץכערעימש-סנָאיזעהדַא

 ,גלַאמ סעצנָא 100 ןופ גנושימ א ,ןעמעיר

  -ָאק סעצנָא 180 ןוא ןָארהט-שופ סעצנָא 0

 ."ערגרעפ םוטנַאװק ערעסערג ויב .םוינָאּפָאל

 .טכיוועג סָאד ןעמ טרעס

 דָאמ" ראפ ןעמָאנ רעשידני א ,ַאטיאװדַא
 יד :עיּפָאזָאלופ רעייז ןיא (.דו) "םומזינ
 ,רוטַאנ רעד ןיא "טייהנייא" רעד ןופ ערהעל

 עדעי (.ד.ז) "סומזילַאוד" םוצ ץַאזנעגעג ןיא

 -רוא עסיורג רעד ןופ קלח ַא זיולב זיא המשנ
 ערחיא עלַא טימ טלעוו עשיריפמע יד .המשנ
 ,קרעוו-דנעלב זיולב ןענייז ןעטייהלעצנייא

 םינ ייז ןערינַאמרַאה רַאפרעד ; ןעגנושיוט
 -רעד ךיולג עכלעזַא סלַא ייז ןָאק ןעמ .ןעמאזוצ
 -ַארג םעד טימ ויז טכַארטעב ןעמ ןעוו ןענעק
 רעדָא רַאבנעּפָא ךורּפשרעדיוװ רעייז .לכש ןעד

 .ןענופעג וצ רעווש זוא גנַאהנעמַאזוצ רעייז
 ןעזעוועג זיא ערהעל עזעוד ןופ .רעדנירג רעד

 - ישו יד רעביא רָאטַאטנעמָאק רעטמהירעב רעד

 ןיא טבעלעג טָאה .רע .רַאקַארַאקנַאק רעכיבדַאד

 .ןוא ךיו ןעפור רעגנעהנא ענווז ."רצו .נ 0

 ."ןידעװַאטיַאוודַא" ןעפורעג ןערעוו

 (88 ץ810:סנג .טַאל) ,ערָאלַאװ רַא
 םיוב רעזייה-להָאצ יד ןיא טכיורבעג ץַאז ַא
 עמרהיפעגנייא יד ןופ להָאצ םעד ןעמיטשעב

 . םונ ןוא הטרעוו םעד ךָאנ :טנוימ .לעקיטרַא
 . .להָאצ רעדָא טכיוועג ךָאנ

 .,טיוהנעגעלעג ערעסעב ַא ,שזַאטנַאװדא

 יד ַא" - .עוציזָאּפ רעדָא ,עגַאל ערעסעב רעדָא

 ..עגירָאפ יד ןופ סיפע "וויטַאטנַאוו

 ווא יד טָאה טרָאװ סָאד "לעיטנעוודַא"
 ..עגורָאפ וד ןופ טפַאשנעג

 -ווטשפיוא ,ןעטיירש סיוארָאפ = םנַאודַא

 - ,ןעסקַאװפיוא ,ןרעסעבסיוא ,ןעניישרע ,ןעג

 .ַא זיא סָאװ סעלַא ,ץרוק } ןעלהָאצסווארָאּפ
 / .םווארָאפ ןיא ,סיּפע ןופ לייט

 רענווא .(48ש0081ט8 .טַאל) ,טַאקָאװדַא

 .ןַא ןעטערטרעפ וצ טגיטכערעב זיא רעכלעוו

 -..ןעטייהנעגעלעגנַא עבולטכירעג ןוא ןרעדנַא

 טנעילק ןייז ןופ עטכער וד זיא עבַאגפווא ןייז

 / ץעועג סָאד ,ןעזויוואוצכָאנ ץעזעג םעד ןיא
 . ןוא ןערהעלקרע וצ ןעטקנוּפ ערעווש עלַא ןיא

 .ןעטקעפעד ערהיא רעביא גנונוומ ַא רַאגָאז

 : |  .ןעכערּפשוצסווא

 .טגנַאפ םוטנעטַאקָאװדַא ןופ עטכישעג יד

 . ףהָאי 900 ךָאנ ;םיור ןעטלַא םעד טימ ןָא ךיז

 ןעוועג זיא רעצירטַאּפ רעדעי ַא ."רצי ראפ

 ."גוא ענייז ןופ רעציש ןוא רעגידייטרעפ רעד

 .ּווזַא טקנופ וצרעד זיא רע .עטענדרָאעגרעט

 ."דַא עגיטצעי יד יװ ןעזעוועג טריגיליווורּפ

 :עבלעזיד טנָאקעג טָאה רע לייוו ןוא ןעמַאקָאװ

 ."ןרעג ךיוא םהיא ןעמ טָאה ןעגאלקנא ךיוא

 ."רַא ןעמָאנ רעד טָאה טסנָאז .רָארוקָארּפ ןעפ

 -- .רעצוטש רעד טניימעג רעמוא טַאקָאװ

 .  ןצ גידנעטשנַאנוא ןעזעוועג סגנַאפנָא ןוא םע
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 יענע" עי 6 עט א 6 6 א 7 א, טיי

 רעבָא טייקגיטעהט ןייז רַאפ טלהָאצעג ןעמהענ

 טנהעוועגנייא ייז ןעמ טָאה טויצ רעד טימ

 טָאה טַאקָאװדַא רעד ךילדנע זיב תונתמ טימ

 א ףיוא יוװ ףיורַאד ןעקוק ןעביוהעגנָא ןיוש

 ַא ןעהעזעג ןירַאד טָאה לַאנובירט סָאד .בוח

 גנוהיצעב ןיא ץעועג ןופ ןָאיצּפורַאק טרָאס

 (164 01מ162)ץעזעג ַא ןוא ,סַאלק ןעמרא םוצ

 -ָאװדַא טָאה רעכלעוו ןערָאוװעג טסַאפרעפ זיא

 רעדָא טלהָאצעג ןעמהענ וצ ןעטָאברעפ ןעטַאק

 סוטסוגוַא .טייקגיטעהט רעיוז ראפ תונתמ

 ןענופעג דנעגעינעגנוא רַאפ ץעזעג סָאד טָאה

 -עב סעכלעוו סרעדנַא ןַא טכַאמעג טָאה ןוא

 לָאמ 4 ןעלהָאצ וצ טַאקָאװדַא םעד טפָארטש

 סוטיצַאט .ןעמוקעב טָאה רע סלַא לעיפ ווזַא

 רעכלעוו סעצָארּפ ַא ןופ טדער (אממ 241 5)

 ןוא ןערָאװעג טרהיפעג טויצ ןייז ןיא זיא

 ןערעווש טזומעג רעהורפ טָאה טַאקָאװדַא רעד

 "עוו ויטרַאּפ ןייק םימ ךַאמבָא ןווק טָאה רע זַא
 רעד טימ טשרע .תונתמ רעדָא שלהָאצעג ןעג
 "נָא ןעבָאה ץעזעג עשימיור עלַא ןעוו ,טווצ

 ךיוא זיא טגיסעלכַאנרעפ ןערעוו וצ ןעביוהעג

 ןיא .ןערָאװעג ןעטערטעגרעביא טפָא ּפעועיד

 טכַארטעב גנולהָאצעב יד זיא טכיזניז רעדעי

 .ה.ד .בוח ןייק רעבָא רַארָאנָאה סלַא ןערָאװעג -

 -הָאמנויא טנָאקעג טינ סָאד ךילצעזעג טָאה רע

 -ניוה ייב ךָאנ דנַאטש רעד זיא סעזעיד .ןענ

 -נעל עזעיד ןיא לעיצעּפס .ןעטַאקָאװדַא עגיט

 םעד ןופ דנורג םעד ךָאנ ןעהעג עכלעוו רעדנעל

 ."ץעועג" העז .ץעזעג ןעשימיור

 ןוא טעמכ סע טיג טייצ רענרעדָאמ ןיא

 סָאװ רעדָא ,עדנעטש-נעטַאקָאװדַא רעדנעל עלַא

 עועיד ."עמס 82" ןעשילגנע ןיא טפור ןעמ

 -עפָארּפ יד ןעטלַאהפיוא וצ קעווצ םעד ןעבָאה

 וצ .ךילגעמ יו ךיוה ןוא ןייר יוזַא ןָאיס

 עדנערידוטש יד ןעריניטמַאזקע ןוא ןעדליב

 -רע טכירעג סָאד ןיא לָאמנייק ןענַאק עכלעוו

 ןעבָאה וצ ַאמָאלּפיד ַא רעהירפ ןהָא ןענייש

 רעבעגטַאר יד ךיוא ןענייז עזעיד .ייז ןופ

 "רע וצ ייז ןופ ןעכלעוו גנורעיגער רעד וצ

 רעייז .לתוטשרעטכיר םעד ףיוא ןעבייה

 דנַאל יד יוװ םייוו יוזַא רָאנ טהעג טּפַארק

 .ןעגיואוו ייז עכלעוו ןיא

 -ָאודַא רעד ןָאק ןעסעצָארּפ ליוויצ ןיא

 יד ןופ םענייא ןעדעי רַאפ ןעניושרע טַאק

 . לַאנימירק ןיא ןוא ןעיוטרַאּפ עדנעטיירטש
 ידַא רעד .רעגידייהטרעפ סלַא זיולב ןעכַאז

 -קעריד ןיא טינ טהעטש דנַאלגנע ןופ טַאקָאװ

 טימ רָאנ ,טנעילק ןייז טימ גנודניברעפ רעמ

 -ָארּפ םעד םהיא טָאה רעכלעוו ינרָאטַא םעד

 טוהט טַאקָאװדַא רעשטייד רעד .ןעבעגעג סעצ

 רעד ןוא ,טלַאװנַא-סטכער ןייז טימ עבלעוסָאד

 רעד זיולב .ינרעיווָאּפ ןייז םימ רעשיסור

 רעד .ליוו רע סָאװ ןוהטמ ןָאק רענַאקירעמַא

 רעד רעדָא טלַאװנַאסטכער רעד רעדָא ינרָאטַא

 סעצָארּפ םעד םהיא ןעטיורעברָאפ ינרעיווָאּפ

 וצ רָאנ טָאה טַאקָאװדַא רעד ןוא ךילטפירש

 : .ןעדייר

 -עג טַאקָאװדַא ןא ןָאק דנַאל ןייק ןיא
 רע ןעוו תודע ןעבעג וצ ןערעוו ןעגנואווצ |
 ךיוא סע ייז ןעוהמ ןיימעגלַא ןיא .טינ ליוו

 וצ טכער סָאד םהיא טיג ץעועג סָאד .טינ

 םהיא ןענייו עכלעוו תודוס 'יד ןעטלַאהעב

 יו דנַאלשטייד ןיא .ןערָאװעג טיורטרעּפנַא

 טפארטשעב טַאקָאװדַא ןַא ןָאק דנַאלסור ןיא

 -נעפעג טימ ,דוס ַא ןעבעגסיוא ראפ ןערעוו
 -נעּפסוס רע טרעוו דנַאלגנע ןיא ןוא ,שינעג

 : .טריד

 ַא טגידיוהטרעפ סָאװ רענייא : ךילכַארּפש

 .סע טוהט רע תעב טַאקָאװדַא ןַא זיא עעדיא

 ןופ טַאקָאװדַא ןַא זיא רע" :לעימשייבוצ
 .ג.ד.א "עבעיל עיורפ"

 עטקעס עבכילטסורק ַא ,ןעטסיטנץעוודַא

 אקירעמַא ןיא רעללימ םַאיליוװ ןופ םעדנירגעג

 םווב טלַאה טלעוו יד זַא טביולג עכלעוו ,1

 -יישרע רעדיוו טעוװ סועזעי ןוא גנַאגרעטנוא

 ןייז יירפ טעוװ עכלעוו ,טלעוו עוינ א ןיא ןענ

 אקירעמַא ןופ ךיז טָאה עטקעס וד .דניז ןופ
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 יטסע ,דנַאלשטייד ,דנַאלגנע ןיא טוורברעפ

 ןופ ןעלייט עלַא ןיא ךעלסיבוצ ןוא ;ךייר

 "ווא ןַא ןעבָאה ייז .טלעװ עכילטסירק רעד

 ןוא עגנוטייצ ,רעכיב ןופ רוטארעטיל ענעג
 -ווצ עטצעל יד ןיא רעבָא ןענייז ; ןעלאנרושז

 -- .הנומא רעייז ןיא ןעלאפעג רהעז ןעט

 ןופ רעדנירג רעד רעלימ : סעכילטכישעג

 עלַא יו -- לאינד טנרעלעג טָאה עטקעס וד

 .לבש םענעגייא ןופ---ןעוהט ןעטסירק ערעדנַא

 -ערעגסיוא טרָאד ןופ רע טָאה לכש ןייז ךָאנ

 ןוא ,ןעמוק עדנע וצ טעוו טלעוו יד זא טנעכ

 רהָאו ןיא ףוג ןייז ןיא ןעניושרע טעוו סוזעו

 מָאה רעבירָאפ זיא רהָאי רעועיד ןעוו .28

 ןיא תועט ַא טכאמעג טָאה רע זַא ןענופעג רע

 רהָאי רעד ךיוא ןעוו .רהָאי ַא ףיוא ןובשה

 ןעמונעג רעגנעהנָא עניוז ןעבָאה רעבירָאפ זיא

 ןעשיווצ םזַאיזוהטנע רעד .ךעל'טשּפ ןענרעל
 יװַא ןעועוועג טלָאמעד ויא ןעטסירק יד

 -ַאטשעגוצ םהיא וצ ןענייז עדנעזווט זַא סיורג

 ,טפיוקרעפ םוטנעגייא רעייז ןעבָאה ייז ,ןענ

 ןעמונעג ןוא ןעבעגעגפווא ןעטפעשעג ערעייוז

 ןויא .טלעוו עיינ רעד וצ ןעטיירעברָאפ ךיז

 עטימָאק א םעדנירגעג ךיז טָאה טאקיטקענָאק

 ןופ ויא ודוול א ןוא ן'סוזעו ןעגנַאפמע וצ

 וד ןייז וצ אניטסעלַאּפ ךָאנ ןערהָאפעג טרָאד

 רעדייא געט 10 .ןעסעיורגעב וצ םהיא עטשרע

 ןעבָאה ןעמוקעג זיא גָאט רעטעטרַאוװרע רעד

 זעוו ,רעבא ךילגעט סיפ וד ןעשַאוועג עלַא ךיז

 -עג טָאה רעלימ ןוא ןעמוקעג זיא גָאט רעד

 טינ רעדיוו טלאה גנונכער ןייז וזא ןענופ

 ןוא עיצנעװונָאק א ןעפורעג רע טָאה ,סיוא

 "והטנע ןַא ךרוד טָאה רע ואוו 1845 ינַאבלַא

 סוזעי"* :וא טרימַאלקַָארּפ עדייר עשיטסַאיז

 עטמיטשעבנוא ןַא ןיא רָאנ ,ןעמוק טעװ

 -עמש רהָאי 4 ןעברָאטשעג זיא רעלוט---"טיוצ

 ןייק טלָאמעד טייז טָאה עטקעס יד ןוא רעט

 ךיו טָאה עטקעס יד .טכַאמעג טינ סערגָארּפ

 ןוא ןעלייט 8 ףיוא ןעטלָאּפשעג טלָאמעד טייז

 וַאד הטנעוועס-עהד" זוא ויז ןופ עטסערג וד

 רעונוא ןופ ןעטלַאה עזעיד .?סטסיטנעוװדַא

 דעטיינוי רעד ןיא ןעבָאה 1919 ןיא .תבש

 ךרעב ןוא םיחלג 890 ,ןעכריק 1500 סטיוטס

 .רעדעילגטימ 0

 יָאק ןעשילגנע ןיא ,ליב-רושטנעוודַא
 זַא רעטרָאּפסקע ןַא ןופ גנוזייוונָא ןַא ,ץרעמ

 טינ ויא טקישעג טָאה רע סָאװ הרוחס יד

 ןופ ןעמָאנ םעד ףיוא רָאנ ,ןעמָאנ ןווו ףיוא

 -ָאנ םעד וצ רעמיהטנעגווא ןעלַאניגירַא רהיא

 :ןַא טסייה סָאד .רעטרָאּפמיא םעד ןופ ןעמ

 ןענהָאזרעּפ עדייב יד ךיז ןהעטש ךילצעזעג

 רעד ןוא ןרעדנַא םוצ רעניוא ךילטרָאװטנארעפ

 ןהָאזרעּפ עגיטיוז ַא זיולב זיא רעטרַאּפסקע

 ןופ רוטּפ זיא ןוא טייברַא ןייז בָא טוהט סָאוװ

 .טייקכילטרָאוװטנַארעפ עדעי

 -כָאנ רעדָא-וצ : שיטַאמַארג ,םויברעזודא

 -רעוו םעד ןעבענ טרָאװ סָאד רעדָא ,טרָאװ

 "ווברַא (ברעוו) טייברַא :לעיפשייבוצ .םוב

 טיג םויברעוודַא רעד (םויברעוודַא) גידנעט

 .קורדסיוא ןעטרימרָאפער ַא םויברעוו םעד

 ,םויברעוו םעד טריציפילאווק םויברעוודַא רעד

 ןערעוו טלעטשעג גיטכיזרָאפ רע זומ םורַאד
 -רעוו רעדנַא ןַא ןעריציפילָאװק טינ לָאז רע

 -רעדיוו זיולב ןָאק םויאעהט :לשמל .םויב
 סָאד .םויעהטַא רעדָא םזיעהטילָאּפ ןעטיירטש

 .ןוא םויברעודַא רעד ָאד זיא "זיולב" טרָאװ

 זַא ןענוימ ךיוא סע ןָאק טהעטש רע יו

 רעבָא טלָאװ .רהעמ טינרָאג וצ גיוט םזיעהמ

 -עהט" םויברעוו םעד רַאפ ןענַאטשעג "זיולב"

 גנונוימ עשלַאפ ןייק ָאד ןיוש ןָאק 'םויא

 .ןעטערטנווא

 ."ןעטנָאנַא" חעז ,טנעמוײטרעװדַא

 ןַא .שרעדנַא סיּפע ןעגעג סיּפע ,םרעוודא

 'ןצ גנורעטש ַא ,טפַאשרענגעג עטעטרַאוװרענוא

 ַא ןופ סערגָארּפ םעד וצ רעדָא סנַאװדַא ןַא

 -נעגעג סָאד ןיימעגלא ןוא .טַאהט רעדָא ,ךַאז

 | .ליוט
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 טָאה עכלעוו 1866 ןופ טנעמַאילרַאּפ ןעשילגנע

 ןיא רעכלעוו ליב זיישטנַארפ םעד טזָאּפָא

 לעססַאר" םעד ןופ ןערָאװעג טכַארבעגניירַא

 -עב ןעמָאנ ןעזעיד ןעבָאה ייז ."םוירעטסינימ

 .רמ ףיוא טגָאזעג טָאה טיורב .רמ לייוו ןעמוק
 יו זיא רע סָאד רערהיפ ַא ןרעייז ,ןַאמטסרָאה

 ןופ להעה רעד ןיא ןעפָאלטנע ךלמה דוד

 .ענעדעירפוצנוא עלַא טפור רע ןיהואוו םלדע

 "רהענוא ןייק" ןַאמסטרַאה .רמ טגָאז ףיורַאד

 רעד ןיא טרהיפרעפ זנוא טָאה ּפיצנירּפ סעּכיל

 ,ךילקילג ןעבעל רימ ןואוו םלדע ןופ להעה
 -העמ ץלַא גָאט ןעדעי ןעמוקעב רימ ואוו ןוא
 -וילב רימ ןעלעוו םלדע ןיא .ןעטפערק ערער

 -וצס"ורַא ןייז קרַאטש ןעלעוו רימ זיב ןעב

 עניו ןופ לארשי ןעיורפעב וצ םוא ,ןעטערט

 טָאה ייטרַאּפ יד ליואוובָא ?.רעקירדרעטנוא

 ןעפרָאװעגסיורַא "םוירעטסינימ לעסַאר"' סָאד

 -וא טלָאװעג טינ ךָאד יז טָאה טעניבַאק ןופ

 .דנעה ערהיא ןיא טפַאשרערהיפ יד ןעמהענרעב

 -טָאּמש .הפינח ,יירעלכיימש =-ןָאיצַאלודַא
 ןעטלַאהעג טרעוו סָאװ עדייר ַא רַאפ ןעמָאנ

 טדערעג טרעוו סע ואוו ,טייצ ןָאושקעלע ןיא

 עדייר ַא ךיוא ;טייקכילטרָאװטנַארעּפ ןהָא

 -רעביא ןעמ ואוו ,לבוי ַא רַאפ טעקנאב ַא ףיוא

 .ןעטַאהט ס'רַאליבוי ןופ הטרעוו םעד טביירט

 ,ןייטשלעדע-בלַאה טרָאס ַא ,רַאלודַא
 -טָאקס ,ןָאליוצ ןופ גרעבעג יוד סיוא טמוק

 טנַאנעגיווַא .ןעיריביס ןוא ןעגעוװרַאג ,דנַאל

 -נַארפ ,עשינעד ,עשטיוד ,עשילגנע רעד ןיא

 -ונַאּמש ,עשידעוש ,עשינעילַאטוא ,עשיזווצ

 .ןעכַארּפש עשינייטַאל ןוא עשירַאגנוא ,עש

 ויא ."ןעמַאק יננול" רע טסייה ןעשיסור ןיא

 גידנעווניא ןופ רעבַא ,זָאלברַאפ ןעביוא ןופ

 .ןערעילָאק ענעדעישרעפ םיֹורַא ךיז ןעהעז
 -דנָאמ ןעסייה ,עסייוו ןוא ענעירג עיולב יד
 -ויטשנענוז : עטיור רעדָא עכילבלעג .רענווטש

 גיטרַא-נעטנַאמַאיד ןענייז עסייוו יד .רענ

 עץ שיהיה עי עי עי שי עי שיט עי עי עי עי עי עי עי ,עיו עי שי עי שי עי שי עי; עקטאעיעיא
 : .רששי"סאמש"-

 -ניר רַאפ ןעלשומ יוװ ןעפילשעג ןערעוו ןוא יא !וטרַאּפ עשיטילָאּפ ַא ,ןעטימַאלודַא

 ןיא רַאלודַא רעד .רענייטש לעדָאנ ןוא ןעג

 .רענייטשלעדע-בלַאה יד ןופ רעטסרעייט רעד

 ןערעוו עכלעוו ןעלַאּפַָא-רעסַאװ ,ןעגיוא-ספלָאװ

 ןענייז טסַאפעגנייא ןעטנַאמַאיד טימ ןעמַאזוצ

 60 ןופ רַאלודַא ןייא .רענייטש דַאלודַא ךיוא

 גניליש 40 טרעוװו ןיא סיורג רעטעמילימ
 ןיוש ןענייז ייז ןופ עכנַאמ .קרַאמ 40 רעדָא

 000) טנופ 80 ראפ ןערָאװעג טפיוקרעפ

 .(קרַאמ

 ךילגנירּפשרוא (44ט14: טַאל) ,רעטלודַא
 -נעמַאוצ עכולשיילפ טָאה רעכלעוו רענווא

 -ערב-"עהע :טצעי .שיא-תשא ןַא טימ טפנוק

 יוו ןעשילגנע ןיא טרעוו סעצָארּפ ַא ויב .רעכ

 "עג רעכערב-עהע רעד טכירעג ןעשטייד ןיא

 -לודַא" ןירעכערב-עהע יד ,"רעטלודַא" ןעפור

 -נעמַאווצ ַאזַא ןופ דניק סָאד ןוא ,"ַארעט

 ."סונירעטלודַא" ; טפנוק

 ןופ ןעמָאנ רעשיטסירוי ,םורעטלודַא

 ןַאמ ַא זַא ןעמיהרעפ וצ טכוז סאוו ץעזעג םעד

 דמערפ ַא ןופ רעטָאפ רעד ןערעוו טינ לָאז

 -קע יד ןעציש וצ ןוא ,ןעליוו ןייז ןהָא דניק

 -נויא םעד ןעגעג עילימַאפ רעד ןופ ןינעטסיז

 -לעוו טעטילַארָאמנוא ןוא ןיזטכייל ןופ ךורב

 -פליה וצ דנעלע ןוא קילגנוא טפָא ןעגנערב עכ

 -ַאפ ויא ץעועג ַאזַא .רעדניק עניילק עזָאל

 -סיוקע ,רעקלעפ עטריזיליוויצ עלַא יוב ןַאר

 יד ןופ ןעבירשעגנוא רעדָא ןעבירשעג טריט

 ןעטערטעגנייא טָאה שנעמ רעד סָאו ןעטיוצ

 -ערעישרעפ רעטנוא ,ןעבעלנעילימַאפ םעד ןיא
 -רעפ ןוא רעקלעפ ענעדעישרעפ ייב ןעמרָאפ ענ

 ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ןעטייצ ענעדעיש

 טימ ךיז ןוא טכער-רוטַאנ ןעכאפנויא םעד ןיא

 ויא סע סָאװ סָאד וצ טלעקיווטנע טיוצ רעד
 -עג סָאד זיא ץנעדורּפסירוי רעד ןיא .טנייה

 -עיד רעטנוא טנַאקעב רעקלעפ עלַא ייב ץעז

 ךארּפש עכילרעגריב רעד ןיא ןוא ,ןעמָאנ ןעז

 -עהע" שטיוד ,"תופאנ" .רבעה :רע טסויה
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 שילגנע ,"ערטלודַא"7 שיזיוצנַאופ ,,"ךורב

 -וא ,"עינַאעידָאבוילערּפ" שיסור ,"ורטלָאדַא"*

 -טכע" שידנעלַאה ,?ַָאירעטלודַא" שינעילַאט

 סָאד ביוא ."ָאירעטלודַא" שינַאּפש ןוא "קערב

 ןייא ןופ ןערָאװעג ןעגנַאגעב זיא ןעכערברעפ

 "סקעלּממיט םורעטלודַא" טַאהט יד טסייה דצ
 ןַאט רעד .ה.ד םידדצ עדייב ןופ ביוא ןוא

 ַא םימ בייוו ןייז ןוא יורפ עדמערפ ַא טימ
 -וד םורעטלודַא" סָאד טסייה ,ןַאמ ןעדמערפ

 | ."סקעלּפ
 עילימַאפ רעד ןופ גנולקיווטנע יד רעביא

 ,"טפַאשלעזועג" ,'טג" ,"ןָאיצרַאבַא"/ העז

 עג רָאנ טרעוו ָאד ."עילימַאפ" ןוא "הנותח"

 טַארייה ענעסָאלשעג ַא ןעכערב םורַא טלעדנַאה

 ענעדעישרעפ ןיא רעקלעפ ענעדעישרעפ יוב

 "וו ַא ןוא ןעשיגָאלָאּפָארטנַא ןַא ןופ ,ןעמווצ

 .טקנוּפדנַאטש ןעשיטסיר

 דבכמ וצ הדמ יוד זוא סע ואוו רעקלעפ יד

 סיוא ,זיוה ןופ יורפ רעד טימ טסַאג ַא ןייז

 ויב רעדָא ,עלייוו ַא רַאפ טפַאשדניירפ-טסַאג

 רַאפ רעבייוו ןופ שיוטמוא רעד ואוִי עכלעזַא

 -עג ַאזַא ןָאק טרָאד ,טריסַאּפ טייצ עניילק ַא

 .ןעריטסיזקע טינ ךילדנעטשרעפטסבלעז ץעז

 ייב קעװַא ץעזעג סָאד טלַאפ ,טנייה ךָאנ וליפַא

 -לודַא ןעזיוועב טרעוו סע ואוו ,סעצָארּפ ַא

 -רעפ ןַאמ א ןעוו זא .ה.ד .סקעלּפוד םורעט

 זַא דנורג םעד ףיוא בייוו ןייז ןופ טג ַא טגנַאל
 טימ גנוה'צעב עכילשוולפ טאהעג טָאה וו ז

 -רעד וצ טזייועב יז ןוא ,ןַאמ ןעדמערפ ַא

 ןוהטעג עבלעזסַאד טָאה ר ע זא םייצ עבלעז

 רעבָא ר ע טגע'ירק ,יורפ עדמערפ ַא טיט

 ןַא רָאנ טפלעה ץעועג סָאד .טג ןייק ו ז ןופ

 ןייק זיא סע ואו ןוא ;דצ ןעגידלושנוא

 .ָאד ץעזעג ןייק ךיוא זיא ןַארַאפ דלושנוא

 זיא הנותח יד ואוו רעקלעפ ךיוא ןענַארַאּפ

 זיא עדמערפ וצ גנוהיצעב יד ןוא ךַאז ןייא

 יד וצ ךיז טכילנהע סָאד ;ךַאז רעדנַא ןַא רָאג
 ןופ שיוטמוא ןעכילטיוצ ַא ןופ ןעטלַאה סָאװ

 ןוא עטרעדנעעג ַא לַארָאמ יד זיא ַאד ; רעבייוו

 .סעלעיצרעמָאק ַא זויולב ןעבעלנעילימַאפ סָאד

 ָאד ןענייז ןעבעלנעילימַאפ ןוא לַארָאמ/ .ח.ד

 ןייק ָאד ךיוא טָאה ץעזעג סָאד ןוא ,ןעדעישעג

 .המולש

 -ַאט יד ןעשיווצ -- ;סעשיגאלאמארטנַא

 ןעדעי ַא רַאפ וורפ לעדיימ סָאד זיא ןעייל

 יורט יז זיא הנותח יז טָאה םיוק רָאנ רוחב

 טשרעה טרָאד סָאװ םעדצָארט ןַאמ רהוא וצ

 -רעפ יד טָאה ןעלָאגנַאמ וד ייב .עימַאגילָאּפ

 טימ טייהיורפ עגידנעטשלָאפ יורפ עטַארייה
 רעמיא טביילב םייה רהיא ןוא רענעמ עדמערפ

 טריסַאּפ רעזענילָאּפ יד ייב .ןַאמ רהיא ייב

 טימ טסַאג ַא דבכמ זיא ןַאמ רעד סָאד טפָא סע

 -ומַאש) רעטכָאמ ןייז טימ רעדָא בייוו ןייז

  "טַאק יד ןעשיווצ ןעיריביס-טסעוו ןיא .(ָאז

 -יד טריטסיוקע ןעדעיַאמַאס ןוא ןעטַאשמ

 -קושט ןוא ןעקַאירָאק יד ייב .הדמ עבלעז

 טסַאג רעד ןעוו גנוגידיילעב ַא סע ויא ןעשמ

 רעדָא ןַאמ רעד סָאו הנתמ יד ןָא טינ טמהענ

 ."םוא רעד .םהיא טיג זיוה יד ןופ רעטָאפ

 -ַאַּפ ייוװצ רעדָא ךָאו א רַאפ ןעיורפ ןופ שיוט

 -ריא ןיא ןעסַאלק עבנַאמ ייב טנווה ךָאנ טריס

 ךרוד ןערָאװעג רַאװעג ןעמ זוא סָאד .דנַאל

 .ןיא ןעמוקעגרָאפ ךילדנע זוא סָאװ געלשעג ַא

 -עי ויא םענויא ייב לייוו רַאפרעד טכירעג

 רהיא ףיוא ןעמוקעג ןעטימנוא וורפ ס'מענ

 טקירדעגסיוא טָאה רעטכיר רעד סלַא ...טויצ

 ךיוא םידדצ עדייב יד ןעבָאה גנוניוטשרע ןייז

 ביר רעד זַא גנוניוטשרע רעייז טקירדעגסיוא

 .ןופרעד טינרָאג סייוו רעט

 -עג ןייק ןופ סייוו רענַאידניא-ישַאּפַא רעד

 ַאזַא יוב יורפ ןייז טקַאּפ רע ןעוו ,רָאנ ץעז

 -ַאפ ןוא ,זָאנ יד בא רהיא רע טדוינש טָאהט

 רהיא רַאפ טָאה רע סָאװ דלעג סטָאד קירוצ טרעד

 רעדָא ,רעדורב רעדָא רעטָאפ רהיא וצ טלהָאצעב

 יד ןַאמ רעד טָאה קָאנירָא ןיא .ןוקעּפָא רהיא

 - רעדָא ןענ'גרה וצ רהיא ,בייוו ןייז רַאפ הרירב

 / ,רעבָא רערהיפרעפ םעד ,ןייז וצ ?לחומ רהיוא

 "עוו ורעּפ ןיא .ןייז לחומ לָאמנייק רע טעוו
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 שיף יי יין

 -עג ךיוא זיא ווזַא ;ש'גרה'עג עדייב ייז ןער

 רעינַאּפש ֹוד רעדווא ַאקיסקעמ ןיא ןעועוו

 -רַאטיקַאמ יד ןיא .ןעמוקעג ןיהא ןענייז

 רעטעדווירקעג רעד ךיז דנעגעינגעב לעזנוא

 טימ טביולב רע ןוא ץַאזרענעדַאש ַא טימ ןַאמ

 -רעפ רעד זומ לעזניא רַאבַאב ןיא .יורפ רעד

 -נעדאש ןעטעדווירקעג םעד ןעלהָאצ רערהיפ

 םכער סָאד טימרעד רעבא טניוועג רע ,ץַאזרע

 - -עג רעד ןוא ,ןעטַארייה וצ עטרהיפרעפ ןייז
 ,טויקכילטנעפע רעד ןיא טרעווש רעטעדווירק

 טימ ןערהעקרעפ לָאמנייק ןיוש טעוװ רע זַא

 -גיא-לַאשרַאמ םעד ףיוא .בייוו גילָאמַא ןייז

 ןוהטעג טינרָאג רערהיפרעפ םעד טרעוו לעו
 םעד ףיוא .ןעדעישעג טרעוו יורפ יד רָאנ

 רע טקיש ,טגידניז ֹוז ביוא ,לעזניא-וַאלעפ

 ןעביילק טגידניז רע ביוא ,ןוא קעווַא רהואי

 םיבורק ערהיא ןופ ןעיורפ יד ןעמַאזוצ ךיז

 ןיא .טגָאמרעּפ רע סָאװ סעלַא ןערעטשוצ ןוא
 יד זיא ,קירוצ גנַאלטינ זיב ,ןעינַאמירב-יינ

 תונמחר ןהָא ןערָאװעג טזעיּפשעגכרוד יורּפ

 םווא טרהיפעגסיורַא ,רערהיפרעפ רהיא ןוא

 םהיא סענעקעטש טימ ,עעסָאש םענעפָא םעד
 םייוו יוזַא ּפָאק םעד םהיא ןַאד ןוא ןעגָאלשעג
 חכ רָאנ ןעבָאה ייז טיי יוו טהערדעגמורַא

 טימ ןעזָאלעגרעביא םהיא ןעבָאה ייז .טַאהעג

 -וצ ַא ןוא ןושל ןהָא גנוצ םענעלָאװשעג ַא
 רעד זיא ןעקימלַאק יד ייב .הסוסג ןופ דנַאטש

 "וולק 5 רעדָא עסיורג 4 ךורבדעהע ןופ זיירּפ

 -עג םעד רַאפ ץאזרענעדַאש סלַא תומהב ערענ

 ויולב ןַאמ רעד געמ ןעיזרעפ ןיא .ןעמעדווירק

 ןייז ןופ ןעגָאירעּפ בייוו ןייז ,דשח ַא ףיוא

 תודע ךרוד עזייוועב טָאה רע ביוא ,ןוא זיוה

 ךערברעפ םעד ןעבָאה ייז זַא ןערעווש עכלעוו

 .ןענ'גרה רהיא רע געמ ,ןהעזעג טסבלעז

 "עג טגָאזעג ווא ָאד סאוו םעלַא םעד ייב

 -עג סעטמוטשעב ןייק זַא ךיז טגייצ ןערָאװ
 עזייוועב ןופ ןעמרָאפ עטמיטשעב טימ ,ץעז
 עלַא ייב ןענייז ןעפָארטש עטצעזעגטסעפ ןוא

 ןהעז וצ רעטייוו יו .ָאד טינ רעקלעפ עטנַאנעג

 טאש שייט ,עיי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי .עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי

 לייט ןעסיורג םוצ ןעזעוועג ךיוא סָאד ווא

 ןיא טבעלעג ןעבָאה עכלעוו רעקלעפ עלַא ויב

 -סיורַא .ןעבעל-סקלָאפ ןעשידוי ןופ טייצ רעד

 רעד ןופ עכַאר ףיוא טכער סָאד ןעמהענוצ
 -כולגעמ יד ,ןַאמ ןעטגערעגפיוא ןַא ןופ דנַאה

 -רעפ ןענעק וצ ךיז עגידלושנוא ןַא רַאפ טייק
 -וצרעבירַא ,דשח ןעשלַאפ ַא ןעגעג ןעגידייט
 ןעדליוו ַא ןופ עדווירק עצנַאג יד ןעגָארט

 -יליוויצ ַא ןיא ןיירַא דנַאטשוצ ןעלַאנטסעב

 קלָאפ ןייק ויב זיא טלעוו עשינַאמוה עטריז
 ןעשידוי םייב סלַא ןערָאװעג טריבורּפ רעהירפ

 -ןעילימַאפ וד טשרעוצ טָאה השמ תרות .קלָאפ

 -ָאמטיוא עכילטעג יד רעטנוא טלעטשעג עגַארפ

 טביירשרעפ עכלעוו ץעועג ַא ןעפַאשעג ,טעטיר

 ,ץעועג םעד ןופ רעכערברעפ יוד וצ ףָארטש ַא

 דנעה יד ןיא ןעבעגעגרעביא ץעזעג סָאד ןוא

 רהעמ טינ לָאז עכלעוו עיצַארטסינימדַא ןַא ןופ

 יד ןיא ןעטקַא-עכַאר עדליוו ענעי ןעזָאלוצ

 ,רענעמ עטגערעגפיוא עטעדווירקעג ןופ דנעה |

 טייצ ךיז ,ןעכוורעטנוא ןעסַאלעג ןיילַא רָאנ

 -עד ןעפָארטש וצ ןוא ,ןעשרַאפוצכָאנ ןעמהענ

 "ָאוועג ןעזיוועב זיא ךערברעפ רעד ןעוו טלָאמ

 זיא ,טרָאד רעדָא ,ָאד זא תמא זיא סע .ןער

 -- ןעזעוועג קלָאפ םענעי רעדָא ןעזעיד ויב

 ףָארטש לעקיטש ַא --- רעטייוו ןחעז רימ יו

 ןופ ענייק ויב רעבָא ,ןעבירשעגרָאפ ךילצעזעג

 טכַאמ יד ןעמונעגרעביא טַאַאטש רעד טָאה ויז
 ."נַאמוה זיא סע .רעכערברעפ יד ןעפָארטש וצ

 רעד ןייז טינ לָאז רעטעדווירקעג רעד זַא ,רעש

 -וו יד .לָאמנווא טימ ןוילת רעד ןוא רעטכיר

 השמ-תרות ףיוא םורָאד טקוק ץנעדורּפסיר

 .-ָאק" ןעשיטַאמעטסוס ןעטשרע םעד ףיוא סלַא

 | ."םורעטלודַא סקעד
 -דנַאטש םעד ףיוא טהעטש השמ-תרות

 ןופ עלעגיוו סָאד זויא עילומַאפ יד זַא טקנופ

 ןעגעג ךערברעפ ַא סָאד ןוא טפַאשלעזעג רעד

 -עג עצנַאג רעד ןעגעג ךערברעפ ַא זיא עועיד

 יד ואוו זַא זיא עיכָאזָאליפ רהיא .טפַאשלעז

 טרָאד ןעסירעגרעביא ןענייז רעדנעב-נעילימַאפ
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 םורַאד .ןייז טינ תודחא עלַאנָאיצַאנ ןייק ןָאק

 ןעפָארטש ערהיא טימ גנערטש ךיוא ךיז זיא

 ."ןאריו ועמשי ןעמל" רעכערברעפ יד ןעגעג

 רענווא ביוא :טנרעל -- השמ-תרות -- יז

 טָאה רע סָאװ לעדיימ יד זַא ןענופעגסיוא טָאה

 ןַא טימ ןוהט וצ טָאהעג ןיוש טָאה טַארייהעג

 סָאד ןַאק רע ןוא ,םהיא רַאפ רעהירפ ןרעדנַא

 דנעה יד ךרוד הליקפ רהיא טמוק ,ןעזייוועב

 ןוא ,טדָאמש רהיא ןופ רעניואוונייא יד ןופ

 רע טָאה .ויוה ס'רעטָאפ רהיא ןופ טנָארפ

 -עג רע זיא ,ןעוייוועב טנָאקעג טינ סָאד רעבָא
 -נוה ַא ןוא שינגנעפעג טימ רַאבּפָארטש ןעזעוו

 יד רַאפ ,רעטָאפ רהיא רַאפ קיטשרעבליז טרעד

 ןערָאװעג טכַאמעג זיא סע סָאװ גנוגודוולעב

 ןוא (18--19 "גכ םירבד) זיוה ןייז ףיוא

 רע ,טדיוט ןייז זיב ןעבעל רהיא טימ זומ רע

 טפארקיזייועב יד .ןעדיוש טינ רהיא רָאט

 -ופעג טָאה ןעמ ביוא םעדניא ןענַאטשעב זיא

 .מינ רעדָא םילותב םד ךעלייל םעד ףיוא ןענ

 ויטקַא ןערָאװעג ןענופעג ויא ןַאמ ַא ביוא

 .טדיוט רעד עדייב ייז טמוק שיא-תשא ןַא טימ

 ווו טמוק טדָאטש ןיא טריסַאּפ טָאה סָאד ביוא

 טלָאװ יז ןעוו טדָאטש ןיא ,לייוו חליקס עדייב

 ןעפלעה ןעמוקעג רהיא ןעמ טלָאװו ןעיירש

 ןעירשעג טינ טָאה יז זַא .לַאפרעביא ןַא ןעגעג

 וצרעד טָאה יז וא זייוועב ַא זיא ףליה ךָאנ

 -עג ןענופעג רעבא ויז ןענייז .טמיטשעגנווא

 ןַאד ,ויסערגַא ןוא ןויטקַא ,דלעפ ןיא ןערָאװ

 זַא ךילגעמ זיא'ס ,לייוו ;טינרַאג רהוא טמוק

 רהוא טָאה'ס ןוא ףליה ךָאנ ןעפורעג טָאה יז

 רעד טמוק רעבא םהיא ;טרעהעג רענייק
 ַא וצ ךיולג טלָאמעד זיא רע לייוו טדיוט

 -ויהרעפנוא ןעזעוועג רעבא יז זיא .חצור)

 אפ רהיא וצ ןעלהָאצ טפרַאדעג רע טָאה טַאר

 ."ודיילעב ֹוד רַאפ קיטשרעבליז גיצפנופ רעט

 טָאה רהיא ןוא ,דניועגזיוה ןייז ןופ גנוג

 רהיא טכער ַא ןהָא טימ ןעטַארייה טזומעג רע
 יורפ ַא .ןעבעל סעצנַאג ןייז רַאפ ןעדווש וצ

 ---תריס ןב טגָאז---ךערברעפ ַאזַא טהעגעב סָאװ

 .עגידלושנוא ןַא

 -עג ןוא ןַאמ רהיא ןעגעג ,טָאג ןעגעג טגידניו

 (הטוס ןיא) טגָאז ם"במר רעד .דניק רהיא ןעג

 ןיא ךורבדעהע ןַא

 ןעגעג |

 ףךערברעפ ַא ויולב טינ

 יעגעג ךיוא רָאנ ןיולַא ןַאמ םעד
 -וימשרעפ רהיא ןעזומ רַאפרעד .להק ןעצנַאג

 טָאה רע .רע טינ ןוא ריעה ישנא יד ןענ
 רע טגָאז ,ןייז וצ לחומ רהיא טכער ןייק רָאג

 -ווהטרעפ וצ רהיא טכער ןייק וליפא ,רעטייוו

 ןעזיוועב טרעוו סע 'יוו לענש ּוווַא .ןעגיד

 -ויש ךיז ןופ יז רע זומ ,גידלוש ויא יז זַא

 טימ ןעבָאה הנותח טינ רעבָא רָאט יז .ןעד

 .("דכ תומבי) טרהיפרעפ רהיא טָאה סָאװ םעד

 עגַארפ יד ןיוש ןרעטייוורעד ןעטַאטיצ עזעיד

 וצ ךיוא ווימָאמ ןעכילגנירּפשרוא רהיא ןופ

 עגידטלָאמעד רעד ןופ טכיזנא עשילַארָאמ רעד

 ַאוַא ןופ גנופָארטשעב עכילטנעפע יד .טייצ

 .וצ קעווצ םעד טַאהעג רעמיא טָאה ךערברעפ

 ןוא סָאװ עיצַארטסנַאמעד יד .ערעדנַא ןענרַאװ

 עטגיטכעדרעפ רעד טימ ןערָאוװעג טכַאמעג

 ןעזעוועג טינ ןענייז סע רעכלעוו ןעגעג וורפ

 -וומרוארעפ וצ רהיא (18 'ה רבדמב) עזייוועב

 סָאד .טכעריפָארטש םעד וצ טינ רעחעג ,ןעל

 יורפ יד וויטַארטסנַאמעד ,טנעידעג רָאנ טָאה

 שכלעוו ,רעביירט-תוליכר ןופ ןעטלַאהוצניור

 ןופ ןעוהָאי יד טפָא ןהעגרעד לַאפ ַאזַא ןיא

 ענעסַאלעגסווא יד זיולב

 ;חפורש טנעידרעפ טָאה ןהכ ַא ןופ רעטכַָאט

 .ןעפָארטש טסנָאז רעדָא הליקס ,ערעדנַא עלַא

 רעד ןופ דובכ רעד ךיוה יוװ גידנעטכַארטעב

 ,טפַאשלעזעג רענעי ןיא ןענַאטשעג זיא הנוהכ

 ןופ ךַאזרוא יד טכייל ןיוש ךיז טהעטשרעפ

 סעלַא ןופ--.ןהכ-תב ַא ייב עמהַאנסיוא רעד

 טגווצ ןערָאװעג טגָאזעג רעהַא זיב ָאד זיא סָאװ

 ךַאזרוא ןַא טָאה ןַאמ רעד זיולב (1 ,זַא ךיז

 -רוא ןייק טָאה בייוו ַא רעבָא ן'טג וצ בייוו ַא
 טמוק סָאד .ןרעדָאפ וצ טג ַא םחיא ןופ ךַאז

 יד ויא ןעטייצ ענעי ןיא (1 לייו ןופרעד

 רעד לייוו (9 ,שימַאגילָאּפ ןעזעוועג ךָאנ טלעוו

 "רעפ ןייז טַאהעג טכער ןייק ןיילַא טָאה ןַאמ
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 "עב וצ רערהיפרעפ רהיא רעדָא ,בייוו סעטרהיפ

 -נוא ןעזעוועג זיא סעלא זַא (8 ןוא ,ןעפָארטש
 -עגנָא יד ואוו טּפשמו ןיד ַא ןעפרָאוװעגרעט
 וצ ךיז טייקכילגעמ .ַא טַאהעג ןעבָאה עטגָאלק
 .דלושנוא רעייז ןעזייוועב ןוא ןעגידייהטרעפ

 -עג טָאה רענעהטַא ןַא ביוא---: דנַאלנעכירג |
 ַא טימ שגלּפ ןייז רעדָא ביי ןייז ןענופ
 ןענ'גרה טגעמעג םענעו רע טָאה ןַאמ ןעדמערפ
 ךיוא טנָאקעג םהיא טָאה רע .טרָא םעד ףיוא
 ךיז טָאה סע ןפוא ןעכלעוו ףיוא ןעכָארטשעב
 -שוילפ ןעבָאה וצ ןַאמ ַא רַאפ .טסולגעג םחיא

 -עג טָאה רע סָאװ יורפ ַא טימ רהעקרעפ ןעכול-
 זיא (טרָאד העז) ?ַארָאנגַא"7 רעד ןיא ןענופ !

 רעד ביוא .ךערברעפ ַא ןעזעוועג טינ סָאד
 ס'בייוו ןייז ןופ טרעדָאפעג טָאה רענעהטַא
 רע טָאה ,ץַאזרענעדַאש סלַא דלעג רערהיפרעפ

 ןעסָאלשעגבָא ךיז ויב ןעטלַאה טגעמעג םהוא -
 טלהָאצעב טָאה רע ויב ןעגינויּפ םהיא ןוא

 "עג דלעג ןיוק רע טָאה .עמוס עטרעדָאּפעג יד
 ןעבָאה סָאװו עטיול טַאהעג טָאה רע רָאנ טָאה

 -עג רעד טָאה ןייז בורע םהיא רַאפ טלָאװעג

 טָאה .םיברע יד ןעמהעננָא טגעמעג רעטעדווירק
 ענעכָארּפשרעפ רעד ןיא טלהָאצעב טינ רע

 יד ןופ טרעדָאפעג טַארטסיגַאמ רעד טָאה טייצ
 ןעלעטשוצ רערטלודַא םעד ןעלָאז ייז םיברע

 -ולעגסיוא זיא רע ואוו זיוח:טכירעג ןיא
 ,ןַאמ סרעטרהיפרעפ רעד וצ ןערָאװעג טרעפ
 .טלעפעג םהיא סָאװ ןוהט םהיא טימ לָאז רע
 טכירעג ןיא ןוחט טגעמעג םהיא טימ טָאה רע
 -רעפ טָאה קשח ןייז סָאװ ואוו שרעדנַא רעדָא
 ַא טימ רעדָא ךלָאד ַא טימ טינ רָאנ ,טגנַאל
 יד זא ןערָאוװעג ןעזיוועב זיא םיוק---.רעסעמ

 ןיוש טָאה ןערָאװעג טרהיפרעפ זיא וורפ
 .ןעניואוו רהיא טימ טרָאטעג טינ ןַאמ רהיא
 טינ זא ,ןעביירטרעפ טזומעג רחיא טָאה רע

 עלַא ןערָאװעג ןעמונעגקעװַא םהיא ןופ זיא

 -ָאװעג ןעזָאלעגוצ טינ זיא יז .טכער"רעגריב
 וד ןיא טֹונ ןליפא .טפאשלעועג ןייק וצ ןער

 -וק ןעגעמ ןעגעלפ ןעפַאלקש יד ואוו לעּפמעט

 טָאה ,ןענופעג טרָאד דנַאמעי רהיא טָאה .ןעט

 םהיא סָאװ ןוהט טנַאקעג ןווש םהיא טימ רע

 .ןענ'גרה טינ רָאנ ,טלַאוװעג ךיז טָאה

 טַארייהרעּפ ןענופעג ,ןַאמ רעדעי ַא---: םיור

 -ניא ןענופעג םהיא טָאה ןעמ ביוא ,טינ רעדָא

 טָאה וורפ עטַארייהרעפ ַא טימ טקַא ןעטימ

 טַארייה יד ביוא .רעטלודַא ןַא ןעסייהעג רע

 .רעדָא עלַאגעל ַא ןעזעוועג זיא יורפ רעד ןופ

 רעוייק רעטנוא .סנווא ץלַא ןעזעוועג זוא טינ

 ךיוא ןַאמ רעטעדווירקעג רעד טָאה ןַאילוו

 -ורפ .יורפ עטרהיפרעפ ןייז ןענ'גרה טגעמעג

 טגעמעג םיור ןופ רעגריב רעדעי א טָאה רעה

 ןיא ןעגנערב ,עניוז טינ ולופא ,סעצָארּפ ַאזַא

 טָאה טפַאשרעה רעזיוק וד רעטנוא רָאנ ,טכירעג

 רעדָא ,רעטָאפ ןיוז רעדָא ,ןַאמ רעד זיולב

 א בווא .עגַאלקנַא וד ןעכַאמ טגעמעג רעדורב

 -עב ויא בייוו ןייז זַא טסואוועג טָאה ןַאמ

 טָאה רע ןוא םהיא ןעגעג ךערברעפ 8 ןעגנַאג

 -היפרעפ רהיא ךיוא יוװ ןעגיוושרעפ רהיא
 ןעגנַאגעב טסבלעז רע זיא ןעזָאלעגיירפ רער
 טָאה רעגריב רעדעי ַא .ךערברעפ ַא טימרעד

 סוטיצַאט .ןעגָאלקנָא טנַאקעג רַאפרעד םהיא

 -עב טָאה ץעזעג עשינַאלוי סָאד זַא טגָאז

 ןעריקסיפנָאק טימ ןירעכערברעפ יד טפָארטש

 -עגקעוַא ןוא ןעגעמרעפ רהיא ןופ לעטירד ַא

 -רעפ ןופ לעזניא ןַא ףיוא ןערעוו וצ טקיש

 -סיפנָאק טימ רעכערברעפ םעד ןוא ,רעכערב

 ןוא ןעגעמרעפ ןיוז ןופ טפלעה ַא ןופ ןעריק

 ןעדייב ןופ .לעזניא רעדנַא ןא ףיוא גנוקישרעפ

 -רעגריב רעייז ןערָאװעג ןעמונעגקעװַא זוא

 -סנָאק .רהעמ ףָארטש-טיומ ןייק רעבָא טכער

 -טדיוט ַא טרהיפעגנויא טָאה רעבָא ןיטנַאט

 ןעזָאלעג טָאה ןַאנוטסוי .ןעדייב רַאפ ףָארטש

 רעטסוולק ַא ןיא ןעסוימש ןירעכעץרברעפ יד

 טָאה ןַאמ רעד ביוא .ןעטלַאהעג טרָאד יז ןוא

 -רעפ ןיא ןעמונעגסיורַא טינ טרָאד ןופ רהיא

 -רעפ טרָאר זיוש וז זיא ,רחָאי ויווצ ןופ ףיול

 ןַאילוי ןופ ץָעזעג סָאד .טדיוט ן'זיב ןעבילב

 -מָאדַא םעד רעדָא רעטָאפ םעד טביולרע טָאה
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 יד ןענ'גרה וצ ןעטעדווירקעג םעד .ןופ רעט

 רעבָא ,רעכערברעפ םעד טומ ןירעכערברעפ
 טָאה ןַאמ רעד .ןרעדנַא םעד ןהָא ענווא טינ

 טינ רעבָא רעכערברעפ םעד ןענ'גרה טגעמעג

 םעד רעטנוא .ןירעכערברעפ יד וורפ ןייז

 -רעפ עדייב ןענייז סוניקרַאמ רַאטַארעּפמיא

 סויטנַאטסנָאק .ןערָאװעג טנערברעפ רעכערב

 ןוא קַאז ַא ןיא ןעהעננייא ןעסייהעג ווז טָאה

 "רַאמ ןוא ָאעל .ןיירַא םי ןיא ןעפרַאװנוירַא

 טימַאד טריציפידָאמ ףָארטש יד ןעבָאה ןַאוצ

 יד ןעדיינשבָא ןעסייהעג ויז טָאה רע סָאװ

 .גיבייא ףיוא ןעקישרעפ ןוא זענ

 ןעגעוו טדער לאקזחי : לבבו םידשכ ,רושא

 ןעסַאמ ןיא ןעבָאה סָאװ ןעיורפ עשידוי יד

 יד טימ רענעמ ערעייז ןעגעג ןעכַארברעפ

 ןעמ ,זַא ייז וצ טגָאז ןוא לבב ןופ רעגריב

 ןוא רושא ןוא לבב ןיא ן'טפשמ ייז טעװ

 יד ןעדיינשבָא ייז טעװ ןעמ

 רעייז ייז ןופ ןעמהענקעוַא ןוא ,ןערעיוא

 ןעביירט ןערעהפיוא ןעלָאז ייז ידכב גנורעיצ

 יד ווא סָאד .רעקלעפ עדמערפ טימ תונו םעד

 ןעבָאה רימ סָאװ עלעווק עטקעריד עגיצנויא

 "עהע םעד ןעפָארטשעב ןופ עדָאמ יד ןעגעוו

 םירצמ ןוא סרּפ ןוא .רושא ןוא לבב ייִב ךורב

 עגידניו יד ןופ זענ יד ןעדיינשבָא סָאד זיא

 ןיא .ףָארטש עטשרע יד ןעזעוועג רעכערב-עהע

 -ונשעגבָא וורפ רעד ןופ זָאנ יד זיא םירצמ

 -עגַאד .ןַאמ ןופ יד טינ רעבָא ןערָאװעג ןעט

 זָאנ יד ןעטינשעגבָא ןעבָאה ,רעמיור יד ןעג

 .יורפ רעד ןופ יד ,טינ רעבָא ןַאמ ןופ

 -רָאג רעבירַאד טנָאמרעד ַאטסעװַא-דנעז יד

 ןיוק רהיא ייב זיא סָאד זא ןמיס ַא .טינ

 "רעד רעזרעּפ עגידנעבעל יד ,ךָאד .ךערברעפ

 "ערברעפ םעד טינ רעבָא יורפ ַאזַא ןעקנירט

 ןיימש 100 ןעבעג רהיא טסויה דעמַאהַאמ .רעכ

 עכנַאמ ייב .שינגנעפעג עבולגנעלסנעבעל טימ

 "עלע רעד ואוו ,רענַאידניא עשינַאדעמַָאהַאמ

 עטַארייהרעפ ַא טעוו ,טרהערעפ זיא  טנַאפ

 ךיז ,ןַאמ רהיא ןופ שינביולרע טימ ,יורפ

 יד טימ וענ

 "עלע ןַא רַאפ ןַאמ ןעדמערפ ַא וצ ןעבעגרעביא
 ןופ יז טרעוו רענַאידניא עכנַאמ ווב .טנַאפ

 .ןעסירעצ רעקיטש ףיוא דניה עטציורעג

 -רעפ םעד ןעמ טפָארטש ןעינָאדעלַאק-וינ ןוא

 רענעמ ענעסקַאוװרעד עלַא סָאװ טימַאד רעכערב

 .(101809080) בייוו גידלושנוא ןייז ןעדנעש

 וורפ עש'רעכערברעפ יד טרעוו ַאהַאמָא ןיא

 וצ ןעדנובעגוצ ,דלעפ ן'פיוא טּפעלשעגסיורַא

 רעדָא 20 ןופ טעדנעשעג טרעוו ןוא ץָאלק ַא

 זַא טלהעצרעד סוטַארקָאס (סויפסע) רענעמ 0

 ןירעכערברעפ יד םיור ןעטלַא ןיא זיא לָאמַא

 עעסָאש םעד ףיוא ןערָאװעג טרהיפעגסיורַא

 -עגכרוד ןעדעי ַא ןופ טעדנעשעג ןערעוו וצ

 -וא ןירעכערברעפ יד זיא ןעטּפיגע ןיא .רעה

 רעד ןופ דנעה יד ןיא ןערָאװעג ןעבעגעגרעב

 -עג רהיא טימ טָאה סע ןַאמ סנעמעוו וורפ

 .טגידניז

 -סיוא ןעדייב ןעבָאה ןענַאמרעג עטלַא יד

 רהיא--ןעבירטעג ייז ,טעקַאנ-רעטומ ןוהטעג

 ןעהייר ןעשיווצ ןעסַאג יד רעביא---סיוארָאפ

 ןעסימשעג ,גידנעפיול ,ןענייז ייז .רעטור טימ

 .טדיוט ןעלַאפעג ןענייז ייז זיב ןערָאוװעג

 ןוהטעג ןעויוצנַארפ יד ךיוא ןעבָאה יווַא

 -עק רעטנוא .טרעדנוחרהאי ןעט15 ןיא ךָאנ
 -ָאװעג טביולרע עטעקַאנ יד ויא ןַאהָאו גינ

 .ןעלייט-סטכעלשעג ערעיוז ןעקעדרעפ וצ ןער

.(.1 1:02016 8464 .60011669)) 

 יד ןעזעוועג זיא ןעקנַארפ עטלַא וד ויב

 טנעקעג טינ טָאה עגַאלקנא ןַא ןעוו זַא ,עדָאמ

 טָאה תודע ןוא לעגנַאמ סיוא ןערעוו ןעזיוועב |

 זַא ןערעווש ןעסייהעג ןעטגָאלקעגנָא םעד ןעמ
 עגַאלקנַא יד ןוא גידלושנוא זיא יז רעדָא רע

 רעד רעבָא ךיז טָאה .ןערָאװעג לטב זיא

 -עגנָא עטעדווירקעג וד רעדָא רעטעדווירקעג

 -טימ ףמַאק-ייוצ א ןיא ןהענוצנייא ןעטָאב

 עטגָאלקעגנָא יד טָאה ןַאד (לעוד ַא) רעדנַאנַא

 -ָאפפיוא יד ןעמהענפיוא טוומעג ןהָאזרעּפ

 ןעריולרעפ ןהָאזרעּפ יד טָאה ,טינ ביוא גנורעד

 עדנעפמעק ייוצ יד .ןעבעל וצ טכער סָאד
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 לי עא ד ררעריי יאר

 םיור ןעטלַא ןיא ,טייהיירטנוא ריפ בייוו ןוא ןַאמ ןעשיווצ ףמאקיייווצ רעד

 סָאד ָאד יוװ ןעדיילקנָא טזומעג ןַאד ךיז ןעבָאה

 ןערָאװעג ןעבעגעג זיא וורפ רעד .טגייצ דליב

 דרע רעד ףיוא ןהעטש וצ םויגעליווירּפ סָאד

 .בורג א ןיא ןהעטש טוומעג טָאה רע ןוא-

 ,ןייטש ַא ןעדנובעגנויא ןערָאװעג זיא רהיא

 ַא םהוא ןוא ךופ ַא ןיא טגנַאלרעד

 -עג טזומעג ןעבָאה עפירגנָא ווירד  .גנַאטש :

 טדיוט ףיוא זָאלסטכיוקיר ,ןערעוו טכַאמ

 -עיצ טגעמעג ךיז ןעבָאה עדייב .ןעבעל רעדַא

 זוא ןוא ,טלָאװעג ןעבָאה ייז ןיהואוו ןעל

 רעד ויא ,ןעברָאטשעג ךרודַאד ווז ןופ סניוא

 | .רבק רעד ןעזעוועג בורג

 -בוּפער ַא ןערָאװעג זיא לַאגוטרַאּפ זיב

 רַאפ הפירש ןעועוועג ףָארטש יד זיא קיל
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 ,רעטעּפש ,רעכערברעפ םעד רַאפ ןוא יורפ רעד

 רעד רַאפ טנהָאנ .ךריק ןוא השרד-רסומ א זיולב

 -ערברעפ ַאזַא זיא ןָאיצולַאוװער עשיזיוצנַארּפ

 רעטסיולק ַא ןיא ןערָאװעג טקישרעפ ןירעכ

 רענעגייא רהיא רעבָא זוא ,גנַאלסנעבעל רַאפ

 זיא ןַאד ,רעכערברעפ ַאזַא ןעזעוועג ךיוא ןַאמ

 -ווּפ ןעטלַא ןיא .ןעמוקעגרַאּפ סעצָארּפ ןייק

 ןַאמ ןעשירעכערברעפ םעד ןעמ טגעלפ ןעל

 -ףפָא ןַא ףיוא ןערהיפסיורַא עינָאמערעצ םימ

 -עטשוצ ,ןוהטסיוא טעקַאנ םהיא ,ץַאלּפ םענ

 ךרוד לעגענ ןעגָאלשנוירַא ,טערב ַא וצ ןעל

 טוצ ןַאגרָא-ויטַארעגנעג ןיוז ןופ לעטייב םעד

 יָאװעג ןעבעגעג םהיא זיא רעסעמ ַא ;טערב

 רעדעווטנע ,הרירב רעד טימ ,דנַאה ןיא ןער

 -רַאטש טרָאד רעדָא ןעדיינשבָא ןיילַא סָאד

 -רעפ יד זיא רעדנעלגנע עטלַא יד ייבכ .ןעב

 -וצ שא רהיא ,טנערברעפ ןערָאוװעג ןירעכערב

 -עיד רעביא ;לעגרעב ַא ףיוא טרַאשעגנעמַאז

 רעכערברעפ רעד עכלעוו ףיוא הילת ַא ןעז

 -רַאמענעד עטלַא יד .ןערָאװעג ןעגנאהעג זוא

 ---רהיא ,ךיז ןופ ןעבירטרעפ םהיא ןעבָאה רעק

 "נעה .ןעטינשעגבָא זָאנ רעד טימ ןערעיוא יד

 -סיוא טזָאלעג ןעדייב טָאה רעטשרע רעד ור

 .ןענַאגרָא עויטארענעג יד ןעדוונש

 -ָאיצַאנרעטניא םורעטלודַא רעד זיא טנייה

 טצעי זיא ףָארטש יד ןוא ןערָאװעג טריזילַאנ

 םעד טימ ןעגידלוש םעד ןעשיווצ גנודייש ַא

 ןַאמ רעטעדווירקעג רעד ןוא ,דצ ןעגידלושנוא

 םעד ןופ ץַאזרענעדַאש (דלעג) ןרעדָאפ געמ

 "עוו ןעזיוועב זומ ךערברעפ רעד .רעכערברעפ

 דנַאלגנע ןיא .לעפייווצ ןייק ןעזָאל ןוא ןער

 ךוא ,עוייוועב עטקעריד זיולב ןייז סע ןעזומ

 -לעצנייא עלַא ןערעהסיוא ןעזומ רעטכיר יד

 ירעפ יד ןעשיווצ גנַאגרַאפ םעד ןופ ןעטייה

 ןעריטרַאּפער עכלעוו ןעגנוטייצ יד .רעכערב

 רענעמ ןופ ןעזעלעג ןערעוו ןעסעצָארּפ עזעיד

 "עג רעד ןיא ךיז ןעטלָאו עכלעוו ןעיורפ ןוא

 ןווא וליפא ןערעה וצ טנידיילעב טפַאשלעז

 טריבורּפ ןעמ טָאה טפָא רהעז .ןופרעד טרָאװ

 ןעטרָאּפער .עזעיד ןעגנוטייצ 'ד ןערהעוורַאפ

 ןעסעצָארּפ יד טרעדָאפעג רעדָא ,ןעקורד וצ

 רעבָא ,ןערהיט עטכַאמרעפ רעטנוא ןערהופ וצ

  רענָאדנָאל יד .ןעגעגַאד זיא קלָאּפ סָאד

 ןעטצעל םעד ויב ןעועוועג זיא ?"סדיָאל"

 "רעביא עטסעיירט יד ןופ ענויא געורק-טלעוו

 יד ;ןעסעצָארּפ עכלעזַא ןופ סנירעלהעצרעד

 טימ גיטסול רהעז טצעי ךָאנ זוא ?םדלָאנוור"

 .תוישעמ עכלעזַא

 ץעועג ירעטלודַא סָאד :ץנעדורּפסירוי

 ױרעמַא ןוא דנַאלגנע ןופ (00עגנוסמ 1:86)

 עטַארייהרעפ ַא טימ זיולב ןוהט וצ טָאה ַאק

 גנוהיצעב עכילשיילפ טַאהעג טָאה סָאו וורפ

 . ןייק .ןַאמ ןעדמערפ ןעכלעוו דנעגריא טימ

 --השעמה תעב--טָאה רע ביוא דעישירעטנוא

 תשא ןַא זיא יז זַא טסואוועג טינ רעדָא ,ָאו

 זיולב זיא ףָארטש רהיא .גידלוש רע זיא ,שיא

 ַא ץַאזרענעדַאש זיא ףָארטש ןיוז ןוא ,טג ַא

 .רלעג עמוס עסיוועג

 ןעגנוהיצעב עכילטנעפע עטקעריד : זייוועב

 ןענייז יורפ ןוא ןַאמ עדמערפ יד ןעשיווצ

 .טנעקרענא ןערעוו סָאװ עזייוועב עגיצנויא יד

 ןיא רעמיצ ַא ןיא ןיילַא ןייז ןעמַאזוצ רעויז

 -רעפ עכילדניורפ-וצ ַא וליפַא .זייוועב ןייק

 ימַאק ַא ןוא ןליפא ,רעדנַאנַא טימ גנוטלַאה

 "עב ןייק ייז ןענייז ,םרָאפ ןעדנעריטנעמָארּפ

 (808118 צ. 6001, 13 סעצָארּפ ַא ןיא .זייוו

 טגָאז םטייטס דעטיינוי יד ןיא 111 897)

 ץעזעג ןופ עבאגפיוא יוד" :שזדָאשזד רעד

 -נַאקס ןעכילטנעפע ןַא ןעטע'ברעפ וצ זיא

 ןיא ןעגנַאגעב ,טַאהט ענלעצנויא ןַא .לַאד

 -כָאנ ויא ,ןהעזעג טָאה רענייק ןעוו ,םייהעג

 רעד טגָאז ירָאיסימ ןיא ."ךערברעפ ןייק טינ

 16 זמט86 םס 2801+ שודָאשזד טרוָאק-םירּפוס

 וצ סע ידכב" ==

 ןוהמעג ןייז סע וומ ךערברעפ א

 .|ע ט לע ז טינ ןוא ט פ ַא

 וורפ ַא ןעוו :סעצָארּפ ַא ףיוא טכער סָאד

 רַאפ טג ַא ףיוא ןַאמ רהיא ןעגָאלקנָא ליוו
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 ןייז ןעגָאלק ליוו ןַאמ ַא ןעוו רעבָא ,ירעטלודַא

 "ורפ ויז ןעוומ ,קעווצ ןעבלעזמעד רַאפ בייוו

 טַאהעג הנותח ןעבָאה ייז זַא ,ןעזייוועב רעה

 וד ןופ:סנייא רעדָא ,זעיגילער ןוא ךילצעזעג

 ןיא ןייׂש-סטַארייה ַא רעדָא הבותכ:ַא .עדייֿב

 -נַאה ץעזעג סָאד .זייוועב רעגיצנייא רעד

 "קעּפסער סָאו יד ןופ ןעטסנוג וצ רָאנ טלעד

 ףיוא ןעבעל עכלעוו עטייל .ץעזעג סָאד ןעריֿט

 -צעזעג ןופ וורפ ךיוא ןענייז "עבעיל-עיורפ"

 טינ סָאד זיא דנַאלטָאקס ןיא .ץוש ןעכיל
 סָאד זיא דניק ַא ןַארַאפ זיא םיוק .גיטוינ

 רעבָא זיא זייוועב ַאזַא .זייוועב רעטסעב רעד

 .ןעמוורמשוצבָא טכייל רהעז ךיוא

 טדָאטש-נעפַאה ַא (?טו18 טצעי) ,סילודַא
 ןעגעלעג זיא עכלעוו ,ןעיניסעבַא ןעטלַא ןיא
 (44ט/8 םגצ) .ןעזוב-רעעמ ןעשילודַא םייב

 רַאפ ץַאלּפ-קרַאמ רעכייר ַא ןעזעוועג זיא ָאֵד

 ןוא טַאּפידליש ,דרעפ-לינ ,ןייב ןעטנַאפעלע

 רעזעיד ףיוא ךיז ןעניפעג טנייה .ןעפַאלקש

 ףיוא ןעגיוצ עכלעוו ןעניאור זיולב לעטש

 .םוטרעטלַא סעכיוה ַא ןופ לעּפמעטס םעד ךיז

 עכלעוו רענייטש עטצירקעגניוא ןופ טפירש יד

 ןיא טָאה סַאמסָאק רעדנעזייר רעשידניא רעד

 ,זַא ןעגייצ ןענופעג טרעדנוהרהָאי ןעט6
 זיא טרובעג ס'השמ ראפ רהָאי 800 ךָאנ
 ךרוד ןעזעוועג ןיוש (שוכ) ןעיניסעבַא/

 .םירצמ טימ גנודניברעפ ןיא לעטש רעזעיד

 זופ קעװַא ליימ 8 טצעי רַאװצ זיא סילודָא

 -קער .ע ףַארגָאעג רעשיזיוצנַארפ רעד .רעסַאוװ

 רעד טימ ךיז טָאה ךייט רעד זַא טביולג ול
 ןעט18 ןופ גנַאפנָא ןוא טקורעגבָא טיוצ

 -בָא גינעק רעשירגיט רעד טָאה טרעדנוחרהאי

 לייװ רָאנ ,ךיירקנַארּפ וצ סילודַא ןעבעגעג
 -עג ךיורבעג ןייק ןופרעד טָאה ךיירקנַארפ

 עועיד ףרוד 1807 ןיא דנַאלגנע טָאה טכַאמ

 טָאה ןוא וימרַא ןא טימ ןעטירשעגנויא לעטש
 -עגוצ טקירטסיד יד שרַאמ ןעזָאלטולב ַא טימ

 ַא טלעטשעגפיוא ןיוש טרָאד טָאה יז .ןעמונ

 ,רעבָא ,ןעבעל סעיינ טכַארבעגנוירַא ןוא ןהַאב
 טרָאד ןופ טָאה וימרַא עשילגנע וד רָאנ יוװ

 .ןערָאװעג דליוו רעדיוו סעלַא זיא ןעגיוצעגבָא

 ,םי ןעטיור ןעבענ ךייט ַא ,יאב-סילודַאי

 רעד ךילגנירּפשרוא ,(םיודע) - ,םודא
 -עוועג זיא רע ,לייוו ושע רַאפ ןעמָאנ-פעיטש

 רעדליוו ַא =.םדָא-ארפ ַא ,לאעמשי יוװ ןהעז

 לייטנעגעג ןיא ,שנעמ-דלַאו ַא רעדָא ,שנעמ

 -ווצעב טרעוו רעכלעוו ,בקעי רעדורב ןייז וצ

 רעטעּפש .םילהא בשוי םתישיא ַא סלַא טנעכ

 ןעזעיד טימ לאעמשי ןופ רעדניק יד ןערעוו

 יד ךיוא רעמעּפש רָאג ןוא ,טנעכייצעב ןעמָאנ

 הרוע-ןבא העז ,עטצעל 'ד ןעגעו .םימור

 108 "בכ הבר שרדמ רעד ;40 "זכ תישארב

 ,שדקמה-תיב הבירחהש העשרה םודא :טגָאז

 ךלמ סונירדנַא/ :תישארב המוחנת ןוא

 יי | | *םודא
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 ףיוא ןָא ךיז טביוה םודַא :עיפַארגָאעג

 ,ענרב שדק ויב םירצמ תאיצי ןופ געוו םעד

 ןעצנערג םורד ןוא חרזמ יד םורַא ךיז טהיצ

 -נערהירעב (8 "דל רבדמב) אניטסעלַאּפ ןופ

 ןיא (91 "וט עשוהי) הדותי' טבש םעד גיד

 להָאצ ַא ןייא טסעילש ןוא ,באומ טימ תונכש

 -ַאנ א יו ןענייז עכלעוו גרעב עסיורג ןופ

 -לעוו ,("וט "טמ והימרי) גנוטסעפ עכילריט

 טייז ברעמ רעד ףיוא סיוא ךיז ןעקערטש עכ

 -חרומ רעד טימ (סַאלייא) תליא ךייט םעד ןופ

 סדרַאהקרוב) יהטלע ייב רבדמ םעד ךרוד עניל

 ןיא ן'פסוי יטול ,(688 טייז ,9 דנַאב ןעזייר

 ליימ 90 ןוא גנַאל ליימ 100 ןעזעוועג באומ

 "עוועג זוא באומ טימ ץענערג ס'םודא .טיירב

 --(14 'בכ םירבד) רע ןוא דרז-לחנ רעד ןעז

 ןוא גירדינ ןענייז גרעב ןופ עּפורג-ברעמ וד

 להָאצ ַא ןַארַאפ זיא ייז ןעבענ ,גיטרַא-כלַאק

 ןוא ריפרָאּפ ,טינַארג ןעבָאה עכלעוו גרעב ןופ

 ייז ןופ רעטסכעה רעד .רענייטש-דמַאז עטיור

 םיוא .לעגיּפש-םי םעד רעביא סופ 9000 זיא

 "וול ןופ עּפורג ַא ןַארַאפ זיא טייז-חדזמ רעד

 -סבעה רעד עכלעוו ןופ גרעב-דיירק ןוא עגימ

 -עיד .לעגיּפש-םי ן'רעביא סופ 8,000 ווא רעמ

 םעד ןיא ויב רעטנויַא ףעיט ךיז ןעזָאל עז

 -טכורפ רהעז ןענייז ןעלָאהט יד .ןיירַא רבדמ

 טעמכ ןענייז גרעב-ץיפש יד דנערהעוו רַאב

 טניפעג טיויז-ופצ רעד ףיוא טעקַאנ עלַא

 רעדָא (8 "גפ םילהת ,לבג) לעבעשזד רעד ךיז

 .ענעלַאבעג : םהיא ןעפור ןעכירג יד יו

 ,ושע ינב רעדָא ,םימודא יד :עטכישעג
 ןופ םירוח יד טגעיזעב הירפ רהעז ןעבָאה

 יד טימ ,טצעועב טרָאד ךיז ןעבָאה ,ריעש

 ןופ לווט ַא ךיוא ,טשימעגסיוא ךיז םירוח

 טרילבַאטע ךיז ןוא טרילימיסַא םיקלמע יד

 טָאה השמ ןעוו .קלָאפ סעטריזינַאגרָא ןַא סלַא

 1040) םירצמ ןופ ןעדוי יד טרהיפעג

 קרַאטש ַא ןענופעג ןיוש ייז רע טָאה ("רצי .פ

 ייז טָאה רע ןעוו ןוא ,קלָאפ סעטריזינַאגרָא

 רעייז ךרוד ןעדוי וד ןעזָאלוצכרודַא ןעמעבעג

 ייז ןעבָאה ַאניטסעלַאּפ ךָאנ ןהעג וצ דנַאל

 ךָאנ םהיא ןוא ,טגאזטנע טסיירד ץנַאג םהיא

 ןעטערטעב וצ ןעגַאװ וצ טינ טנרָאװעג וצרעד

 ףיוא סע טָאה רע ןוא ,םודא ןופ דנַאל סָאד

 טיוצ רענעי ויב .(' 'ב םירבד) טגַאוועג טינ

 -לעוו ןיא עטמכישעג ַא טַאהעג םודא ןיוש טָאה

 עדנעגלָאפ טשרעהעג ןיוש ןעבָאה סע עכ

 : םיכלמ

 -עוועג זיא טדָאטש ןייז ,רועב ןב עלב (1

 .הבהנד ןעז

 .רצב ןופ חרז ןב בבוי (9

 .ןמית ץרא ןופ םשח (8

 טגעיועב טָאה רעכלעוו ,דדב ןב דדה (4

 ןייז .באומ ןופ דלעפטכַאלש םעד ףיוא ןידמ

 .תיוע ןעזעוועג זוא טדָאטש

 .הלרשמ ןופ המלש (5

 .תובחר ןופ לואש (6

 .רובכע ןופ ןנת-לעב (7

 .ועפ ןעזעוועג זיא טדַאטש ןייז ,רדה (8

 זַא רָאלק זיא עטסיל ענעבעגעגנָא ֹוד ןופ

 ןעגנַאגעגרעביא טינ םודא ייב ויא הכולמ וד

 ןוא ,ןרעדנַא םעד ףיוא םענייא ןופ השוריב

 "עד ןיוש ךילגעמ טָאה םעטסיס-להַאו ַא זַא

 -עג ןעבָאה ויז .טריטסיוקע יוז ייב טלָאמ

 "עג ךיז ןוא ןעבעל סעשירעגעירק ַא טרהיפ

 טָאה לעביב יד ליואוובא .ןעדעו וצ טעּפעשט

 ןוהמ וצ הלוע ןַא םימודא יד ןעטָאברעפ

 ןענופעג ךָאד ךיז לואש טָאה (8 "גכ םירבד)

 טימ ןעגנואווצעג ןוא ןעפירגעגנָא יוז ןופ

 "עג ךיז ןעבָאה ייז .ןעטלַאה וצ המחלמ ייז

 ןעטשרע ןופ ןעדוי יד וצ ךילדניופ ןעטלַאה

 "עב ןיא רעדנַאנַאטימ ןענייז ויז סָאװ גָאט

 .גנַאגרעטנוא סנעדייב זיב ןעמוקעג גנורהיר

 םימ טגינייארעפ ךיז ויז ןעבָאה דוד ןעגעג
 ,קלמע ,םורגה ,םיבאומ ,םילאעמשי יד

 "נפ םילהחת) רושא ןוא ,רעקינעפ ,םיתשלּפ

 םייב ןעגָאלשעג ויז טָאה ישיבא טימ באוי (?7

 ,ןַאמ 19,000 ויז ןופ ט'גרה'עג ןוא חלמדאיג

 רַאפ ןעגנַאגעגנא ויא המחלמ יד ווו םעדכָאנ
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: 

 -נַא ןעסיורג ַא טָאה טסבלעז דוד ןוא טייצ ַא

 .פ 1040) .ןעלאפעג םודא זיא ןעמונעג ליוט

 -עגעגרעביא טָאה ,דנַאה ס'דוד רעטנוא ("רצו

 רעמיטכוור עלעיפ ןוא ,ןעגנוטסעפ עלַא ןעב

 עשידוי ַא ןעבילבעג ןוא ,ןכשמ םוצ טכארבעג

 -ווצ ס'המלש ןיא .רהָאי 180 רַאפ ץניווָארּפ

 -םיוא ןא ןעכַאמ טריבורּפ ייז ןעבָאה ןעט

 עשידוי סָאד ןעוו .גלָאפרע ןהָא רעבָא דנַאמש

 ןעייוצ ןיא ןערָאװעג טליימעג זיא קלָאפ

 רעטנוא ןעגעלעג םודא זיא (לארשיו הדוהי)

 ךיז ןעבָאה ייז זיב .טעטינַארעזופ ס'הדוהו

 .טיירפעב ןָאיצולָאוװער ַא ךרוד םרוהי רעטנוא

 טימרעד טגעינגעב טינ ךיז רעבא ןעבָאה ייז

 םימ טעּפעשטעג רעטייוו ךיז ןעבָאה ויז ,ןיולַא

 והיצמא ויב רעטסיימ עגירעהירפ ערעייז

 יד רעטנוא ןעפרָאוװרעטנוא רעדיוו ייז טָאה

 -נווא טָאה רצנדכובנ זיב ,הדוהי ןופ טכַאמ

 -נוא ןענייז ויז ןוא הדוהי ןיא ןעגנורדעג
 .ןעיזרעּפ רעטנוא ןערָאװעג ןעפרָאוװרעט

 םריטלָאװער םודא יטָאה "רצופ 887 ןוא

 טָאה יז זיב טיוצ עגנַאל ַא ראפ םרוי רעטנוא

 ווז .טיירפעב ,ןעטסולרעפ עסיורג ךָאנ ,ךיז

 ויז .טגעינגעב טינ טימרעד רעבָא ךיז ןעבָאה

 והיצמא זיב גנַאל ווזא המקנ טכוזעג ןעבָאה
 ןעבָאה ייז ןוא ,טכָאירעטנוא רעדיוו ייז טָאה

 סלא .וחָא רעטנוא ןעסירעג זיול רעדיוו ךיז

 -ָאה הדוהי ןיא ןעגנורדעגנווא טָאה רצנדכובנ

 םורד ןופ הדוהי ףיוא טרישרַאמעג ייז ןעב

 רצנדכובנ ןופ ןעגירק ויז .ןורבח זיב טייז |
 ןופ רעטעּפש ןערעוו ,גידנעהעגייברַאפ ּפעלק

 ךיז ןוא ןייז וצ למ ךיז ןעגנואווצעג סונקרוה

 -וסא עזעיד .ןעדוי יד טימ ןערילימיסַא וצ

 םוצ תורצ עטסערג וד טכַארבעג טָאה עיצַאלימ

 ןעמוקעגסיורַא זיא ווז ןופ .קלָאפ ןעשידוו

 -רעפ ןעבָאה עכלעוו סודרוה ןוא רתפוטנאו

 ןוא אניטסעלַאּפ ןיא רוטלוק עשיכירג טצנַאלּפ

 -ודַארט עצנַאג סָאד ןעסורעגסיורַא קלָאפ ןופ

 | .ןעבעל עלַאנָאוצ =

 רהיא טָאה ןָאסניבָאר .רד

 טסקַאו רעכלעוו םיוב טרָאפ ַא ,אבמודַא
 -קַאלַאהַאד יד וצ רעהעג ,ַאוסַאמ ןופ ךילדיו

 רעשיטּפיגע רעד ןופ ץיועב ןיא ןעדנַאליֵא

 ןיא ןעטיוצ עשיעמָאלָאטּפ וד ןיא .גנורעיגער

 -עוועג ךייט ןעזעיד ךרוד סילודַא טדָאטש יד

 -ַאה-סלעדנַאה עטסגיטכיוו יד ןופ ענייא ןעו

 עדנעגיליוב וד ,ילַאפַארַא זיא 1885 ןיא .ןעפ

 -עג טצעועב רענעילַאטיא יד ןופ לעטדעטש

 .ןערָאװ

 .סור) עדניר ןוא טכורפ ןייז .עיטנַאשַא ןיא

 -ַאדרַאק טימ ךויישופ ןיא טכָאקעג (ַארָאק
 -ָאט 8 ַא ןעביירטוצבָא לעטימ ַא זוא סמָאמ

 .טפַאשרעגנַאװש עכילטַאנ

 ,רושא ןופ גינעק רעטפניפ ,שיטַאמודַא

 1659 רהעפעגנוא .עדאירעּפ עטייווצ רעד סיוא

 .גנונכערטייצ רעונוא רַאפ רהָאו

 -ָארטַאבלַא וד סיווא לעגיופ ַא ,אטסודא

 .("זָארטַאבלַא" העו) עילימַאפ ןעו

 .צנַארפ 1 144891016 .לַאטיא) ,רוד-א

 :שיזומ רעד ןיא (4) זמפנסז .לגנע 18 1212;סט

 -רעט עסיורג טימ "ַא" סָאד רַאפ ןעכייצ ַא

 טגייצעגנָא רוד טרעוו ןעמטָאנ יוד ןוא .עצ

 -ָאנ" ןוא "קיזומ" העז .ןעציירק יירד טימ
 ."ןעט |

 טדָאטש ַא :עיפַארגָאעג עשילביב ,םירודַא
 טָאה םעבחר עכלעוו הדוהי ןופ טייז םורד ןיא

 זיא הדוה' ןעוו טייצ רעד ןיא טגיטסעפעב

 סופעזָאו .לארשי םימ ףמַאק ןיא ןענַאטשעג

 -עג ןוא וז וַא טגָאז ןוא הרודַא רהיא טפור

 -עב ןיא השרמ טימ ןעמַאזיצ רעטעּפש ןעזעוו
 םודא ןופ יז טָאה סונקרוה .םודא ןופ ץיז

 טיובעגרעביא זיא יז .ןעמוקעבקירוצ רעדיוו

 י"לעוו ררעה-דלעפ םעד סוניבַאג ןופ ןערַאװעג

 .הדוהי ןעגעג טקישעג טָאה סועיּפמָאּפ ןעכ
 טקעדטנע טצעו

 טניפעג עכלעוו "הדוד" ןעמָאנ םעד רעטנוא

 זיא ןוא ןורבח וצ םורד ףיוא ןעליימ 9 ךיז
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 ןופ טלעגנירעגמורַא ףרָאד רעסיורג א טצעו

 -םירטמ .רעדלעפ-עדוירטעג טימ רעמיובנעווילָא

 לַאנרושז עזייר ןייז ןיא יז טביורשעב סערט

 .ענעצס ענהעש רעדנואוו ַא סלַא

 סעטלַארוא ןא ,(רעודעה ךיוא) ,רעודַא

 "לעוו ,ןעילַאג עשיטלעק יד ןופ קלָאפ גיטכעמ

 סע .ןעטווצ ס'רָאזעצ רַאפ טהילבעג טָאה סעכ

 רעקלעפ עלעיפ טיוצ-סגנוהילב רעד ןיא טָאה

 . "ֿנוא ֹוד ןופ עפליה יד טימ ןוא טגָאירעטנוא

 .ןעגנַאפעגנָא תומחלמ עיונ רעמיא עטכַאירעט |

 -ניברעפ עכילדנוירפ ןיא ןענַאטשעג ווא סע

 רהיא ןיא .ךייר ןעשימור םעד טימ גנוד

 "סיווָאירַא זיא ןערענעוקעס יוד ןעגעג ףמאק

 -ורַא ןעלַאג ךָאנ ןַאמ 18,000 ענייז טםימ סוט

 -ָאורַא ,ןערענעוקעס וד ןעפלעה ןעמוקעגרעב
 סלָאמַאד ןופ ןוא ןעגָאלשעג יווז טָאה םוטסיוו

 ןעריטסיוקע וצ טרעהעגפיוא ייז ןעבָאה ןָא

 -ווו םימ טשימרעפ ךיז ןעבָאה ןוא קלָאפ סלַא

 .רעגעיז ערע

 -ןווּפש ַא רַאפ ןעמָאנ רעש'דומלת ,ָאידַא

 תורשעמ) ךיולגרעפ .זייר ךילניישרהַאוו ,טרַא

 .ווור טימ לעסיש ַא--אידַאד אכנּפ (9 "טמ

 הכלה ,'ג קרּפ תבש .שורי) ןופ לעלַארַאּפ םוצ

 .אורואד אכנּפ (9 'ו

 ,"ונדַא" העז ,יבודא

 ויב ץניווָארּפ-ץנערג עשיניסעבַא ,שבַאידַא

 -בושנעוווא עכיור טָאה .גרעבעג ָאמַאניק וד
 | .ןעט

 -מרַאװ ןופ דנַאטשוצ רעד ,סיטַאבַאידא -

 טינ .ה.ד .הורוצ רהיא טוַאל ןעמ תעב טייק

 -ַאודַא וצ טרהיפ ןעמ טינ ןוא בָא טהיצ ןעמ

 ןופ גנורעסערגרעפ וד : ןָאוסנַאּפפקע-עשיטַאב

 טינ ;טסבלעז ןעקלַאװ יד ךרוד ףיש-טפול רעד

 .םייקמרַאװ ןעזָאלבָא רעדָא ןערהיפוצ ךרוד

 -לַא ןופ ץניווָארּפ-טביױה ַא ,ענעבאידַא
 םעד רעטנוא דומלת ןיא טנַאקעב ,רושא ןעט

 ןוא סירגיט םייב ןעגעלעג ."ביידח" ןעמַאנ

 -עוועג טשרעהעב טרעדנוהרהאי ןעטשרע םיא

 -ָאה עכלעוו ,ענעלעה ןוא זַאבַאנָאמ ןופ ןעז

 ןענייז ןוא םוטנעדוי םוצ טרהעקעב ךיז ןעב

 .ןעדוו עיורט גנַאל סנעבעל רעייז ןעוועג

 רעד רעטנוא ןעזעוועג טלַאמעד זיא ענעבַאידַא

 ןוא זַאבַאנָאמ רעבָא ןַאוצקעטָארּפ עשימיור

 טַאַאמש רעייז סָאד טגרָאזעג ןעבָאה ענעלעה

 םיור ןעוו וליפא טנעדנעּפעדניא ןעביילב לָאז

 יַאויא ןהוו ןייז .ןעדייל ןעלעוו טינ סע לָאז

 ,רעדירב ענייז עלַא ןופ רעטסגנוי רעד ,סעט

 "לע עניוז ןופ גנילבעיל רעד ןעזעוועג זיא

 ןופ האנק יד ןעהיצוצפיורַא םינ ידכב ,ןרעט
 יד םהיא ןעבָאה םהיא ףיוא רעדירב ענייז
 גינעק ןעכילדנוירפ ַא וצ טקישעגבָא ןרעטלע

 ןאוו ,םי ןעשיזרעּפ ןופ דנַארידרָאנ םעד ןַא

 "וצ יווַא .ןערָאװעג טעוװועדָאהעגפיוא זויא רע

 "עוועג םהיא טימ גינעק רענעי זיא ןעדעורפ

 -עגעג רעטכָאט ןייז םהיא טָאה רע סָאד ןעז

 .וורפ ַא רַאפ ןעב

 טרָאד ויא ףיוה ןעכילגינעק םעד ןיא

 "רהעלעג רעשידיא רעסיוועג ַא ןעגנַאגעגנווא

 ןעניסעצנירּפ יד טגעלפ רעכלעוו ,סַאנַאנַא רעט

 .ןעפיוק וצ ןערַאוװ-קומש ענייז ןרעפָא רעמוא

 ויז טפעשעג םעד ןעבענ ךיוא רעבָא טָאה רע

 .םוטנעדוי סָאד ןעגעוו טעטכיררעטנוא רעמיא

 -רָאפ םהיא טָאה ךַאמַאס ןיסעצנירּפ יד טלַא
 טגיוצעג רעבלעזרעד טָאה טַאזיא וצ טלעטשעג

 .עבעיל עכילנהעוועגרעסווא ןַא סַאינַאנַא וצ

 "וו ןעגעוו סעלַא טנרעלעג םהיא ןופ טָאה רע

 טָאה רעטָאפ ןייז ןופ טדיוט םעד ךָאנ .םוטנעד

 ויב םגעלפ ןוא ןהָארט םעד ןעגיטשעב טַאזיא

 ןיא שמוה םעד ןענרעל טיוהנעגעלעג רעדעי

 "עב ךילדנע טָאה רע .גנוצעזרעביא רעשיכורג

 "עג טָאה רע לייוו ,ןייז וצ למ ךיז ןעסָאלש

 ןייק ץלַא ךָאנ רע זיא םעד ןהָא סָאד טביולג

 םחיא ןעבָאה סַאנַאנַא ןוא רעטומ ןייז .דוי

 ארומ ןעבָאה ייז ,לייוו ןעהטַארעגבָא ןופרעד

 ןעלָאז ןענַאהטרעטנוא עשינדייח יד זַא טַאהעג
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 ייז טָאה רע ;ןעוועטנוב טינ ךרודַאד ךיז

 ךיז טָאה רע .גנַאל ףיוא טינ רעבָא טגלָאפעג

 ןוא ,רעדורב ןייז ךיוא יו ןעזעוועג למ ךילדנע

 טינ טָאה דנַאטשפיוא רעטעטכריפעג רעד

 -ַאפ עצנַאג יד סלַא רעטעּפש .ןעדנופעגטַאטש
 -וו םוצ טנעקעב ךילטנעפע ךיז טָאה עילימ

 עשינעבַאידַא עגינויא ךיז ןעבָאה םוטנעד

 ןעגעג ןעריואוושרעפ רענעמ עכיירסולפנווא
 . "ַארַא םעד טרעדָאפעגפיוא ןעבָאה ןוא םהיא

 .ןעפמעקעב טָאזיא לָאז רע היבַא גינעק ןעשיב

 ןיא ןוא ןעמונעגנָא ןַאלּפ םעד טָאה רעזעיד

 עלעיפ .ןעלַאפעב ענעבַאידַא

 ,היבַא וצ ןעגנַאגעגרעביא ןענייז רעגעירק

 -עב היבַא םעדלַא ץָארט טָאה סעטַאזיא רעבָא

 -על סָאד עדנַאש ראפ ךיז טָאה היבַא .טגעיז

 ענעבַאידַא טָאה טלָאמעד טייז ,ןעמונעג ןעב

 -עג דנַאנַאכַאנ רהָאו 94 סעטַאזיא רעטנוא

 ענויז ןופ 9 טָאה סעטַאויא .םולשב טבעל

 יד טרָאד םילשורי ךָאנ טקישעג ןהיז 0

 זויא ענעלעה .ןענרעל וצ ןָאיגילער עשידוי

 סלַא .ןערהָאפעג םילשור' ךָאנ ויז טימ ךיוא

 טרָאד יז טָאה םילשורי ןיא ןעמוקעגנָא זיא יז

 -עג דלַאב טָאה יז .טיונ-רעגנוה ַא ןעפָארטעג

 ןעירדנַאסקעלַא סיוא עדיירטעג ןעגנערב טזָאל

 רהיא טָאה סעטַאזיא .ןרּפיצ סיוא ןעגייפ ןוא

 .לָאפ עשוירוי סָאד .ןעפלָאהעג םעד ןיא לעיפ

 -רעפ לעיפ טייקמורפ רהיא רעביא יז טָאה

 טָאה סעטַאזיא .(10 'ג אמוי הנשמ) טרהע

 -ָאמ רעדורב רערעטלע ןייז .רהָאי 89 טבעלעג

 ןייז טנ'שרוי'עג טָאה רעטייווצ רעד זַאבָאנ

 -סנרע ןַא ןעזעוועג סלַאּפנעבע זיא ןוא ןהָארט |

 טָאה ןעברָאטשעג זיא ענעלעה סלַא .דוי רעט

 -ורב ןייז ןוא רעטומ ןייז ןופ רענייב יד רע - |

 להא ןַא .םילשורי ךָאנ טרחיפעג טַאזיא רעד
 -ניפעב רעכלעוו טלעטשעג רבק ןייז ףיוא זיא

 .םילשורי ןופ ךילדרָאנ טירש 1,800 ךיז טעד

 "טסנוק ַא סלַא טכַארטעב טרעוו עדייבעג יד

 "רעד םינמס רָאנ ןעריטסיוקע טצעי .קרעוו

 .ןופ

 - עשינעבַאידַא

 שינײטַאל ,םוקיּפָאימע םוטנַאידַא
 עצנַאלפ טרָאס ַא (46גגמ?טז 206ת10קנסטזג

 ךיז ןעניפעג .סַאלק-רָאָאהנעיורפ םעד ןופ

 -עמ רעד ןיא טרעוו ,עינָאלָאק-ּפייק רעד ןיא
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 ,טסוה ןעגעג לעטימ סלַא טכיורבעג ןיצעד

 .ךורעג ןעמהענעגנַא רהעז ַא טָאה

 .טַאל) ,סירענעוו םוליּפַאק םוטנַאידַא

 עצנַאלפ ַא (26וגמ?טזג 62ץנ1/ט8 6068

 -ויה זיא עכלעוו גנוטַאג רעגיביוא רעד ןופ

 ןיא טכיורבעג טרעוו ןוא ַאּפָארוע ןיא שימ

 ַא ךָאנ .סּפוריס ענעדעישרעפ יד ןעריצודָארּפ

 עגימרָאפ-סעיז =-םוטַאדעּפ םוטנַאידַא : טרָאז

 -ירעמַא-דרָאנ ןוא שימיוה זוא רָאָאה-נעיורפ

 -לעומעד ראפ טכיורבעג סלַאפנעבע טרעוו .,ַאק

 .קעווצ ןעב

 ַא (עיגָאלָאטימ .דרָאנ) ,רוקַאסנַאידָא
 "עק ןופ טשרעהעב לָאמא ,םייהנעטוי ןוא ץַאלּפ

 עכילטעג יד ךרוד טמהירעב ,דנומדוג גינ

 עלַא ףיוא טָאהעג טָאה טרָא רעד סָאוװ טפַארק

  *עג ןיהַא טרָאד ןענייז עכלעוו ןעטייהקנַארק

 . -קנַארק עלַא זַא טלחעצרעד עדנעגעל יד .ןעמוק

 יד טינרָאנ טלייהעג טרָאד טָאג טָאה ןעטייה

 ן'רַאפ ןעמוק זומ סָאװ טייהקנַארק עטצעל

 ,טדיוט
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 ןעלטייט עטיור ןופ גייט ַא ,ענָֿאידַא

 ראפ ןעטענק רעבַארַא ןוא רעזרעּפ יד עכלעוו

 טרָאס עטסעב יד .ןעקרַאמ עשיעּפָארוע וד

 .ַארסַאב סיוא טמוק

 טלעיּפש רעכלעוו רעיװַאלק ַא ,ןָאֿפַאידַא

 -נופרע .ןעטייז ףיוא טינ לעבַאגמימש ףיוא

 רעשיפ ןופ 1810 ןיא טריטנעטַאּפ ןוא ןעד

 .גיצּפייל שטירפ ןוא

 עגיטליגכיילג ,(שיבירג) ,ארָאפַאידַא
 גנונכייצעב יד :עיפָאוָאליפ רעד ןיא .עגניד

 טינ ןוא טוג טינ ןענייז עכלעוו עגניד ןופ

 ןופ ץנעטסיזקע יד טנעקויל רוקיּפע .טכעלש
 ןעטּפיוהעב רעקיָאטס יד דנערהעוו ,עכלעזַא

 -נהעש ,טייהדנוועג .ָאי ןעריטסיזוקע ייז זַא

 "ויז ,רעקיָאטס רעד טגָאז ,םוטכייר ןוא טייה

 דנערהעוו ,גישליגכיילג לַארָאמ רעד ראפ ןענ

 ראפ ןעניוז ויז סָאד טגָאז רעערוקיּפע רעד

 .ףילדעש רעדָא ךילצינ רעדעווטנע לַארָאמ רעד

 "עדעמ ַא רַאפ גנונכיוצעב ,םוָארָאּפַאידַא

 טינ .ה.ד .טנעדנעּפעדניא טינ ויא עכלעוו ןיצ

 .ןעקנארק םעד רַאפ טכעלש טינ ןוא טוג

 -נוא ,רעגוטליגכוולג ַא ,טסירַאֿפַאידַא

 ןוא טינ טיירטש סָאװ רענויא .רעטנערעפיד

 -נַא ןופ טיורטש םעד םוא םינ ךיז טרעמיק

 .ערעד

 ַא -- ,םיירטש רעשיטסירָאּפַאידא

 -טסירק רעד ןיא ןָא טחעג רעכלעוו טיירטש

 -ערעצ ןעגעוו 1548 טייז ןווש עכריק עכיל

 זַא טעטפיוהעב לויט ַא .סוטלוק ןוא עינַאמ

 -רָאכ ,רעדליב ,טכיל ,רַאטלַא רעכילטסירק רעד

 ןענייז .ווז.א עגנעזעג עשינייטאל ,ךעלדמעה

 לייט ַא ןוא ,"עירָאּפַאידַא" העז ,ןערָאפַאידַא
 -צינ םוטנעטסירק םעד ןענייז ויז זַא ןעגָאז

 טסירכ רעד רעכלעוו ןעגינעגרעפ טלעוו יד .ךיל

 לייט ַא ןופ טרעוו ,טלעוו רעד ףיוא טסעינעג

 -סירכ םעד רעבא דניז ןייק ןייז וצ טכַארטעב

 ערעדנַא רעד דנערהעוו ,ךילרהעּפעג םוהטשנעט

 -ַאידַא , זיולב ןענויז סָאד :'יווא טגָאז לייט

 ."ןערָאפ

 == עלַארטוינ ַא ןופ גנולדנַאה ַא (קיהטע)

 רעד רעדָא ,טייקגיטליג-ביולג טרָאס ַא ,רוטַאנ

 -וווצ רעדָא ,טכעלש ןוא טוג ןעשיווצ דנַאטשוצ

 .םייקכולצינוא ןוא טםייקכילצינ ןעש

 ןיא טכיורבעג טרָאװ ַא ,סיזערָאפידַא
 ןיא לעגנַאמ : טעטיוהעב ןוא ,טסנוק-לייה רעד

 .סייווש ןופ גנוטסנודסיוא

 ןופ םַאטשטביוה םעד ןופ ןעמָאנ ,העגידא

 -נַאװעגסיוא ןעבָאה עכלעוו ןעסעקרעשט יד

 .ןַאמ 80.000 ַאקטיצ ,ייקריט רעד ךָאנ טרעד

 -וא ןעכילדרָאנ ןיא ךייט ַא ,עשזדידַא
 ןעבָאה רעכוירטסע יד ןעכלעוו ייב ןעילַאט

 ןעט20 םעד ןעויוצנַארפ וד רעביא טגעיועג

 ןעטס ןיא ךיוא יו ;ץרעמ ןעט50 םעד ןוא

 ןיא ןָאפ םעד וצ טסכענ .1799 ןופ לירּפַא

 ןעכלעוו ןופ ךיימ רעטסגיטכיוו רעד עשזדידַא

 ןוא ,ךיירטסע ןיא זיא טפלעה ערעדנַא יד

 ."שמע" יד ןעפורעג ןעשטייד ֹוד ןופ טרעוו

 -לעה-- 46)טצ216 .טַאל) ,םנַאטוידַא

 רַאפ לעטימ רעשירעטילימ (.ןעהעטשיוב ןעפ

 םוצ ןעבעגעגייב טרעוו רעכלעוו ףליהעג םעד

 גנוגיטפעשעב ןייז .ןָאילַאטַאב א ןופ רָאיַאמ

 וצ .עלהעפעב עלא ןערהיפסיוא ןיא טהעטשעב

 ןעטַאדלָאס יד ןעריטרָאס ןוא ןעריציפיסַאלק

 -פָאנ ,(ןעטסָאר) סעינַאּפמָאק וד ךָאנ ןוא ,ןופ

 ןוא ,ןעכַאװ יד ןעגרָאזעב ,רעכיב יד ןעהעזוצ

 -דַא .רהעוועג טימ ןָאוצינומַא ןעלווטסיוא וצ

 ןעדעי ןיא רעניוא :ןַארַאפ ןענייז ןעטנַאטוי

 -ווא ,עדַאגירב רעדעי ןיא רענייא ,ןָאילַאטטַאב

 רעביא  .ווז.א ןַאיזיװיד רעדעי ןיא רעד

 ילעוו טנַאטוידַא-לארענעג ןייא סע טיג עזעיד

 ןופ רידנַאמָאק-טביוח םוצ טסקענ טהעטש רעכ

 יײמרַא עצנַאג רעד רַאּפ זיא רע .יימרַא רעד

 -ייטבא ערעייז רַאפ ןענווז ענעי סָאװ סָאד

 ּוד וצניח ךָאנ ןעמוק געירק ןיא .ןעגנול
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 טעטש עבעעטקעג עט לט

 גנולויטבַא עדעי רעביא ןעטנַאטוידַא-לעגעולּפ
 .וומרַא יד ןופ

 זסץוסקונ1ג8 4792188 ,םנַאטוידא

 ,לעגיופ רערַאברעדנואו א

 .דנעגעג רענַאודנוא עמערַאװ יד ןיא ךרָאטש

 -סווא ןווא ןופ טסעמ ;ךיוה סופ 9 טהעטש

 ןופ ץימש םעד ויר לעגעילפ ןעטיירּפשעג

 ןוא זלַאה רעד ,סופ 15 רעדָא 14 ןעטייווצ

 ןעגיטפערק א טָאה ;וָאלרעדעפ ןעניוז ּםָאק

 רעדנואו ןעק רע ןעכלעו טימ לעבָאנש

 .עברָאט א טגנעה ולַאה ןייז רעטנוא .ןָאהט

 רע עכלעוו ,גנַאל סעשטנוא 16 רהעפעגנוא

 רהיא ןעליפ ךרוד ןעכַאמ רעגנעל לעופ ךָאנ ןעק

 פימ טסקַאו עברָאמ עועיד .טפול טימ

 םימ גנודניברעפ ענייק טָאה ןוא ןערהָאי יד

 -מַא םעד טימ זיולב ,ןענַאגרָא גנולש ענייוו
 .ךילקערש זוא טיטעּפַא ןיוז .לַאנַאק סגנומ

 ניילק א ,ןהוה א לָאמַאטימ טגנילשרעפ רע

 ,ׂשיפ טסערפ .שוילפ לעטייז א רעדָא ,ץטַאק

 רענייב לעיצעּפס טבעיל ןעטַאר ןוא סעבַאשז

 ַאטוקלַאק ןופ רעניואוונויא יד .ןעגנולש וצ |

 יד ןעגינוור וצ םהוא טימ ךיז ןענעידעב

 ,* טייטשט לייט שי שי

 א וצ ךילנהע

 יי וה הי עמו ,תואה וה חיה עח עח וויא

 00 ןעטידא ---

 -עו ןיא עלעיפ ךיז ןעניפעג עכלעוו ןעגנַאלש

 שוַארוק ןייז טימ ךיילגרעפ ןיא .דנעגעג ענ

 10 א סָאד גוופ ֹווזא רע זיא טיטעּפַא ןוא

 םימ ןעגָאירעפ םהיא טעוװ לעגניא רעגירהעי

 ,סגנַאפנָא ךיז טגידייהטרעפ רע .שטייב ַא

 ,ךַאנ ךילדנע טיג רעבָא ,רעגיט ַא יו טיירש

 םעד ףיוא ןעמוק לעגעולפ ענייז רעטנוא ןופ
 .ןרעדעפ "וברַאמ" ענהעש וד קרַאמ

 ןעסייהעג טָאה ,לארענעג טנַאטידַא

 ןעדרָא ןעשיטיאוזעי םעד ןופ ןָאיּפש רעדעי

 -עגסיוא ןעועוועג ןעניוז .סע עכלעוו ןופ

 ןעשיעפָארוע ןעדעי ןיא רענווא ,טיורּפש

 -ער וצ ןעוועג זיא עבַאגפווא רעייז .טאַאטש

 -ואוזעי םעד ןופ טביוה םעד וצ ןעריטרָאּפ

 -סנוג וצ רָאפ טהעג סע סָאװ סעלַא ןעדרָא-ןעט

 .גנוגעוועב רעייז ןופ ןעטסנוגנוא רעדָא ןעט

 רעד (עיגָאלָאטימ עשיבַארַא) ןעטידַא
 רעייז ,םש ןופ טמַאטש סָאװ ןעזעיר ןופ טבש

 ןופ ןהוז רעד בַא ןעסייהעג טָאה רעגנַאפנָא
 גנושימרעפ-כַארּפש רעד ךָאנ .םרַא סיוא סוָא
 -ַארבַאה ןיא טצעזעב ךיז ייז ןעבָאה לבב ןופ

 עגימורַא עלא טשרעהעב ןעבָאה ןוא טימ
 ןעסיוהעג טָאה גינעק רעטשרע רעייז .םיטבש

 טנעודעג טָאה ךדדש .דַא ןופ ןהוו רעד דדש

 םהיא קלָאפ ןייז ןעגנואווצעג ןוא רעטעגבָא

 םהיא וצ ןעמוקעג ויא .ןָאהטוצכָאנ סָאד

 -קָארּפ םהיא רַאפ טָאה ןוא דוה איבנ רעד

 טינ טָאה רע רעבָא ,טָאג ן'תמא םעד טרימַאל

 טָאג טָאה יוזַא .ןערעה איבנ םעד טלָאװעג

 .רעגנוה ןעגירהָאי-וירד א ייז ףיוא טקישעג

 ףיוא םיחולש ןעקיש טכַאמעג םהיא טָאה סָאד

 טדָאטש עגילייה יד טהעטש טצעו ָאוו גערב יד

 ענעי ןופ רעשרעה רעד טָאה טרָאד .ַאקקעמ

 -עג יד ןעפרַאװקעװַא ןעסיוהעג םהיא דגעגעג
 יוזַא ,טלָאװעג טינ סָאד טָאה דדש רעבָא ןעצ
 ;ןעקלָאװ יירד םהיא וצ טקישעג טָאג טָאה

 טָאג .ןעטיור א ןוא ןעסייוו ַא ,ןעצרַאװש ַא
 עכלעוו ןעביילקסיוא ןעסייהעג םהיא טָאה
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 יי א א א יא יע א יט יא עמ שיט עי א גיי עי יה זיס עי עי עי יה יה עי טו עי עט עה עי עי עי עי עי עי שיסט קי עיסאשיס עי שיש ,תייפ עט -תייפשימעיט עי שיט שיט עייט עי
 שיש שי שיסט שיסט שיקסט ישי אש סיט טאש טיש עק רק סע וש א רעש רוא א ראש לא ר לע, ראי יע א ר עא ריי יי, א טי, א ראם א אריה

 םעד ןעבילקעג ךיז רע טָאה ,ליוו רע רעילָאק

 א רעטנורא זיא ףיורַאד דלַאב ; ןעצרַאוװש

 םהיא טָאה ןוא ןעגער רעשימרוטש רעקרַאטש

 ךרוד טכַאמעג בורח קלָאּפ סעצנַאג ןייז טימ

 (קלארדַא העז) .לובט ַא

 -סנָאיויװיד רעשיקריט ,ַאשַאּפ-לידַא
 ןיא ןעמונעג לייטנַא טָאה רעכלעוו לַארענעג

 ."שיסור םייב ַאנװועלּפ ןופ גנוגידייהטרעפ רעד

 ןַאטסָא סלַא .1877 ןיא געירק ןעשיקריט

 ןיא גנוטסעפ ןופ רידנַאמָאק-טביוה רעד ַאשַאּפ

 -נוא ןיוז רַאפ ,רע טָאה ןערָאװעג טעדנואוועג

 םעד סלַא ַאשַאּפ לידַא טמיטשעב ךיז ןעבעגרעט
 עשיסור 'וד ןיא ַאנװעלּפ ןופ רעבעגרעביא

 /  *.ַאנוועלּפ" העז .דנעה

 -סכעה רעד (עיגָאלָאמימ עשידרָאנ) ןידָא

 וו טינ ,רעטעג עשידרע עלַא ןופ טָאג רעט

 -עפַאשעג רובַאפלַא ןופ ,רעד רָאנ "רובַאפלַא"

 ןופ ןערָאװעג ןעריובעג זיא רע  .טָאג רענ

 עכלעוו ,רעב ןופ רעטכָאט-נעזיר יד ,ַאטסעב

 ןיױטשיצלַאז א ןופ ןערָאװעג רעגנַאװש זיא

 ךרוד (העירז) ןעמָאז םעד ןעמוקעב טָאה סָאװ

 -וא טשרעה "ןידָא" .הוק א ןופ ןעקעל סָאד
 ףרוד ךוטסַאּפ רעיירט א יוו ןעשנעמ יד רעב

 .ןהעגרעטנוא טעוװ טלעוו יד זיב ןעטייצ עלַא

 א ךָאנ טימ ןערָאװעג ןעריובעג זיא "ןידָא,

 -עג טגרהעג זיא רעכלעוו ,"רעמיא" רעדורב

 טלעוו יד זיא טולב טיוז ןופ ןוא ןערָאװ

 טָאה רָאָאּפ ןייא זיולב ; ןערָאװעג טציילפרעפ
 בייוו ןיוז ןוא רעמלעגרעב :טעטערעג ךיז

 -עג ןעדעירפוצ טםינ ויז טימ רעבָא זיא ןידָא

 רעּפרעק "סרעמיא" ןעמונעג רע טָאה ןעזעוו

 .טלעוו עיינ ַא ןעטענקעגסיוא םהיא ןופ ןוא

 ןוא ךסָא : רָאָאּפ עטשרע יד ןעפַאשעג טָאה רע

 וד טצנַאלפעג טרָאפ ןעבָאה עועיד .ַאלבמע

 ןופ גנורעסערגרעפ רעד טימ ןוא טייהשנעמ

 "רעפ) ןעדניוושרעפ ןידָא זיא טייהשנעמ רעד

 -עג ויולב זיא רע ,לייוו ןערָאװעג (? ןעסעג

 -עג זיא "ןידָא" ,טָאג רענעּפַאשעב א ןעזעוו

 עגולק ייווצ טַאהעג טָאה רע ,גולק ןעזעוו

 ןוא ןעלסקַא עדייב ענייז ףיוא ןעציז ןעבַאר

 -נעמ וד סָאװ סעלַא טלהעצרעד םהיא ןעבָאה

 "וה ןעסייהעג ןעבָאה ןעבַאר יד .ןעוהט ןעש

 -עג ךיוא רע טרעוו םורַאד .ןינומ ןוא ןיג

 טָאה רעטעּפש ."טָאג-בַאר רעד ןידָא" ןעפור

 -םימ) רימ-ימ ןענורב םעד ןופ ןעקנורטעג רע

 ןַא ןערָאלרעפ ךרודַאו טָאה ןוא (? םיררמ

 רוטּפלוקס רעד ןיא רע טרעוו רַאפרעד ; גווא

 טָאה רע .גיוא ןייא טימ טעדליבעגבָא ךיוא

 .תולותב-נעזע'ר עלא ,רעבייוו ןעוונ טַאהעג

 טפָא ויז טגעלפ רע .טייהנהעש עכילרעניא ןופ

 טגיילעגסיוא םי ןופ ןעדנַאר יד ייב ןעניפעג

 ןופ ןעלהַארטש יד טימ גידנעלעיּפש ךיז ןוא

 ןוא עטסעלַאּפ 8 טַאהעג טָאה רע .ןגוז רעד

 עכילטעג סָאד ןעטלַאה רע טגעלפ םענויא ןיא

 ןערָאװעג ןעסָאלשעב זוא סע ואוו טנעמַאלרַאּפ

 "םינַאדַא" העז .ןעשנעמ ןעדעי ןופ לומ רעד
 ("ןודָא"

 ".ןעפסעוו" העז םופָאליטנַא סורענידָא

 ןופ טדָאטשטּפוה יד ,אבעבַא-סידַא

 -נויא 80.000 .קלעפעב ,ַאָאש ןוא ןעיניסעבַא

 סופ 10,000 ,גרעב ןעשיווצ טהעטש ,רעניואוו

 -רעפ ,סולינ םיוב טרַאה ,לעגיּפש-םי ןרעביא

 -רעפ שיפַארגעלעט ,רעזייה עגימיול טימ טיוב

 ןוא ָאד .טוָאבישז ןוא רַארַאה טימ ןעדנוב

 -עג ןעסָאלשעג ןעילַאטיא טימ ןעדעירפ רעד

 ןיא ַאװָאדַא ןופ טכַאלש םעד ךָאנ ןערָאװ

 טדָאמש עזעיד זיא טלָאמעד טייז .1806 .טקָא
 סירעטַאב ןעבעיז טימ ןערָאװעג טגיטסעפעב

 ןופ ןעבָאה רעיניסעבַא יד עכלעוו ,עירעליטרַא

 "רָאפ עטסערג וד .ןעמונעגוצ רענעילַאטיא וד

 יוד ןופ טייז רעד ףיוא טעטכירעג זיא טכיז

 ."ַאװָאדַא" העו ןעצענערג עשינעילַאטוא

 גנוטכיד עשיפע עטמהירעג א עססידָא

 ןיא יז זא טביולגעג קירוצ גנַאל טינ זיב --

 רעטכיד ןעשיכורג םעד ןופ ןעבירשעג ---
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 - ."רצי ראפ 1000 טבעלעג טָאה רעכלעוו ,רעמַאה

 בעילוצ זיא ןוא (ןעטייצ ס'המלש ןיא .הד)
 םעד בעילוצ (1 ,ןעבילבעג ךילברעטשנוא םעד
 -לעוו גנורעדליש עיירט יד בעולוצ (2 ,ליטס

 -סיהירוטלוק סלַא ךיוא טכַארטעב טרעוו עכ

  -טלַא רהיא בעילוצ ךילדנע ןוא (8 ,שירָאט
 -בָא 24 ןיא ןעבירשעג זיא קרעוו סָאד .טייק

 עעסידָא ןופ עזיור יד גידנערעדליש ,ןעגנולייט

 -רעדינ ס'וארט ןופ טווצ רעד ןיא ,אקַאמי ךָאנ

 11016801ס28ןייז ןיא טָאה ףלואוו טייז .לַאפ

 וַא ןעביולג םעד ףיוא דשה א ןעפרָאװעג

 -טנע ךרודַאד זיא רעסַאפרעפ רהיא זיא רעמָאה

 רעקימעדַאקַא יד ןעשיווצ םיירטש ַא ןענַאטש

 ,לעפייווצ םייב ןעבילבעג זיא עגַארפ וד ןוא

 רעמכיד עלעיפ זַא טלַאה ףלואוו ןופ דצ רעד

 -ירשעג רהיא ןעבָאה ןעטייצ ענעדעישרעפ ןופ

 ךרוד רעטעּפש ןענייז רעקיטש יד ןוא ,ןעב

 .ןערָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ רָאטקַאדער ןייא

 סָאװ גנַאלש רעד ןופ ןעמָאנ פשעסידַא

 ,ךלימ ןופ םי א ףיוא ןעמואוושעגמורא זואי

 -ַאמיהַארב םעד ַאנשיוו ךיז ףיוא גידנעגָארט

 ,ןערהָאי-רעטעג דנעזיוט ַא רַאפ ,טָאג ןעשינ

 סָאד .ןערָאװעג ןעפַאשעב זיא טלעוו יד רעדייא
 לע תפחרמ 'לא חור :רעזנוא ןיא טנָאמרעד

 .םימה ונּפ

 -ווב ַא (עיגָאלָאמימ עשיורעּפ) הסעידָא
 ןופ רהימט םיוב םהעטש רעכלעוו טסייג רעז

 המשנ עגידניז יד ןעּפַאכ וצ טיירעב ,םונהיג

 רעזנוא יוו רעגיוטש ַא .ןעגינויּפ וצ רהיא

 (טרָאד העז) ?ודמשַא"

 .לאוו בעל ,טָאג טימ (.צנַארפ) ,עידא

 יד ,קיטעמטירַא רעד ןיא ,ןָאיצידַא
 םייב ןענָאיצַארעּפָאדנורג רעיפ יד ןופ עטשרע

 רעפעיצ עגיניוא ןעמַאווצ טנעכער יז .ןענכער

 לעיּפשייבמוצ .םענייא ןיא עמוס וד טיג ןוא

 וד .12 טכַאמ 4 טימ 8 רעדָא 8--1-=12

 וד ןוא טרידַא ןענייז רעפעיצ ייווצ עטשרע

 רעד .ןָאיצידַא רעד ןופ ַאמוס יד זיא עטירד

 ךיז טפור ,- ןיא ןָאיצידַא רעד ןופ ןעכווצ

 ."רהעמ" רעדָא 'טימ" טעטיידעב ןוא ,סולּפ

 -וצ ןופ עהייר ַא ןעמַאזוצ טנכער רהיא ןעוו

 + םעד רהוא טוומ טיירב רעד ןיא ןרעפ

 עכלעוו רעפעיצ יד ןעשיווצ ןעלעטשנוירַא
 רעד ןיא טינ רעבָא ,ןעמאזוצ טנעכער רהיא

 8--4--19 :לעיּפשיוב םוצ .גנעל

0)= 48 -8-1 
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 ףיוא ןָאיצידַא יד טגיוצ לעּפמַאזקע רעזעיד
 רעד ןיא יו גנעל רעד ןיא ,םינפוא יוווצ

 עלייצ רעדעי ןופ רעפעיצ עטצעל וד .טוורב

 -העוו ,עדנעהעטש רָאפעב יד ןעריטנעזערּפער

 -עהעג עדייב .עלַא טריטנעזערּפער 85 דנער
 | .ןָאיצידַא רעד ייז ןער

 -ָאנ ,ערהעל-כַארּפש רעד ןיא ןויטקץעידַא

 ןרעדנע עכלעוו רעטרעוו ןופ סָאלק ַא ןופ ןעמ

 ןופ גנובעגוצ יד ךרוד ,טרָאוװ-דנורג ןופ ךיז

 םעד ןעהיצוצסווא ודכב ןעבַאטשכוב עגינווא

 ךיז טעדיישרעטנוא .טרָאוװ-דנורג ןופ ןניז

 ךָאנ טהעג רע סָאו ןירַאד ?ברעוודַא"* ןופ

 -דנורג סָאד סלַא גנונוומ ןייז טימ רעטייוו

 (טרָאוװי-דנורג) שנעמ :לעופשוובמוצ .טרָאװ

 ויא ךילשנעמ .(וויטקעידַא) שנעמ רעסיורג

 טניימ שנעמ רעסיורג רעבא ?םויברעוודַא

 סע .ךילשנעמ רעדָא שנעמ סלַא רהעמ ןיוש

 -קעידַא ןענייז עכלעוו רעטרעוו ןַארַאפ ןענייז

 :לעיּפשייבוצ .ןעמַאזוצ וויברעוװדַא ןוא ווומ

 רהעז ןַארַאפ רעבָא ןענייז ייז .ג.ד.א שירעדרעמ

 "עּפס טינ ייז ןערעוו רַאפרעד להָאצ ןוא גינעוו

 .טריציפיסַאלקס לעוצ

 (?גממוסטנטפ 26108-עבעוועג זָאפידַא

 -רעפ זיא עכלעוו ץנַאטסבוס רעטעפ ַא פט8)

 .רעּפרעק ןעכילשנעמ ןעצנַאג םעד ךרוד טיירב

 ןוא טיוה יד רעטנוא טגיל ןופרעד עטכוש ַא

 טלעמַאז .גנוטלעקרע ןופ רעּפרעק םעד טציש
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 א א ר יא א א ר יא, א עא א 6 עי עי עי 0 א עי עס יא עס עי יא 6 יי עי עס עי עי עס עי עיר שי
 4 ר סא אש אש סא אש אש שטאט ישא שיסט טאשיסעש טאש אש טאש טאש יושר סא יט סאו סו טא סאו טו סא ראט ר לא סא לא טו ר ר ר רע א רע, א א א ר א ארי יי היי עי

 יד ףיוא ,ןעטניה םעד ףיוא סנעטסרהעמ ךיז

 .סיפ וד ןופ ןעליוז יד ףיוא דנַאה עכַאלפ

 רעד ןיא .ךיוב םעד ןוא ןעטסירב יד םורַא

 ןופרעד עסַאמ ַא ךיז טלעמַאז (.ד.ז) ןעמָאדבַא

 וד ןוא ץרעה םעד םורָא ,ןערעינ יד םורַא

 ךיז טלעמַאזרעפ תויח עכנַאמ ווב .דיישדנעיורפ

 -עג .רעקיוה םעד ףיוא בעוועג זָאּפידַא רעד

 -נעגווא יד רעטנוא טינ רעבָא ךיז טניפ

 ווא רע .(.דז) סינעּפ ןיא טינ ךיוא רעדעיל

 םייב לעג ןוא ,דניק םייב רעילָאק ןיא סַאלב

 .דנור ןענייז ןעלעצ יד .ןעשנעמ םענעסקַאוװרעד

 .גיטרַארעדניליצ ליוט ןוא גידכעלייק לייט

 ןיא 5 ןופ ,ןעדעישרעפ ויא טייקסיורג רעייז

 ווו .שטניא ןַא ןיא 800 וצ זיב שטניא ןַא

 רעּפרעק ןופ ןעטייהכיילגנוא יד סיוא ןעל

 .ןעמרָאפ ענהעש יד ןעביג ןוא

 ַא (סקירטעטסבָא) ,עיצַאמרַאּפ-זָאֿפידַא

 ןיא ןייבעגכייו יד ןעכלעוו ןיא דנַאטשוצ

 -רעפ ןערעוו ָאירבמע םעד ןופ ןעלייטכייוו

 עסַאמ עגיטרַאנעפויז-כייו ַא ןיא טלעדנַאװ

 .ַאינָאמַא ןוא סטעפ ןופ גנושימרעפ ַא ךרוד

 ַאזַא טימ  ןעגָארטמורַא ךיז ןָאק וורפ ַא

 ןערהָאו 40 ןליפא ןוא 20 רַאפ טייהקנַארק

 (טעוועשוד) .ןעבעל רהיא וצ ןעדָאש ןהָא

 -עטשנַא ךילרהעפעג ןייז ךיוא ןָאק סע רעבָא

 .ןעלעפ ערעדנַא ןיא דנעק

 -טעפ ַא (4610056 .צנַארפ) ,ריסָאֿפידַא

 טעדליב רעכלעוו סקַאוװנעכיול רעדָא סקַאוװ

 רעפרעק ןעטדיוט ַא ןופ רבק םעד ןיא ךיז

 עטכוופ ַא ןיא טייצ ַא ראפ טגעיל סָאװ

 ווו סיוא טהעז .וָאלברַאפ הַאנייב זיא .דרע

 גנושימ ַא יוװ רעדָא .רכז ַא ןופ העירז יד

 ןוא שינילַאמסירק זיא .סמעפ ןוא סקַאװ ןופ

 קלַאק ןוא -ולַאק -קַאונַאמַא םיוא טהעטשעב

 ןוא ערעיוו-ניטימלַאּפ טימ טשיטרעפ ,ףייז

 -ַאפ 901 ייב טצלעמש סע .ערעווו-נירעטס
 רעגנעל סע טרעיוד רעּפרעק עטעפ .טייהנער

 רעפמרעק עלעטימ יוד ןוא ןעריסָאּפידַא וצ

 ןעטַאנָאמ 12 וצ ןעריסָאּפודַא וצ ןָא ןעגנַאפ

 .רעסַאװ ןיא ןעכָאװ 6 רעדָא דרע רעד ןיא
 רעד ,(עיגָאלַאטעמ עשיכירג) ,םוֿפידָא

 ךלַאב זיא רע .עטסַאקָאי ןוא סויַאל ןופ ןהוז

 -רעפ ןרעטלע ענייז ןופ טרובעג ןייז ךָאנ

 גינעק ןופ יורפ יד ןוא ןערָאװעג ןעריול

 -ַארָא רעד .ןעגיוצרע םהיא טָאה סוליבָאפ

 -ודָא זַא טגָאזעג תואיבנ טָאה (.דז) לעק

 טדָאטש רעד ןיא ןענ'גרה רעמַאפ ןייז טעוו סופ

 ןייז טימ ןעבָאה הנותח ןוא טרובעג ןייז ןופ

 ויא רע זַא ,טניימעג טָאה רע .רעטומ ענעגיוא

 -ַאד רע טָאה יפלעדַא ןיא ןערָאוװעג ןעריובעג

 ןעכוועב טלָאװעג טינ טדָאטש יד טָא םור

 גידנערהָאפ .האובנ יד ןעדיימוצסיוא ודכב

 םעד טימ טנעגעגעב ךיז רע טָאה סויצָאּפ ןיא

 סָאד זַא טסואוועג טינ טָאה רע ,סויַאל גינעק

 טָאה גינעק רעד ;רעטָאפ ןייז ןעזעוועג זוא

 ,ןערהָאפ וצ געוו םעד סיוא ןעליופעב םהיא

 להעפעב םעד טגאוטנע ךיז טָאה סופודָא סלַא

 גינעק ןופ ייקַאל רעד טָאה ,ןעכרָאהעג וצ

 דרעפ סעסופודָא יד ןופ סנווא ןעכַאמשרעד

 "עק םעד ןעכָאטשעג סופידָא טָאה ףיורַאד ןוא

 טָאה רעטעּפש .רעטָאפ םענעגייא ןייז --- גינ

 ףיוא (.דו) סקניפס וד טקישעגרעטנורַא טָאג

 ןעמונעג טָאה יז ןוא גרַאב ןעטסכעה םעד

 טאז ןיוש ךיז טָאה יז סלַא .ןעשנעמ ןעסע

 ןוא הדיח א טלעטשעג יו טָאה ןעסעגעגנָא

 ;ןייז רתוּפ סָאד רהיא לָאז ןעמ זַא טרעדָאפעג

 יד .ןעשנעמ ןעסע רעדיוו יו טהעג טינ זַא

 ַא רַאפ סָאד ויא סָאװפ :ןעועוועג זיא הדיח

 ,גיסיפרעיפ סנעגרָאמ ,לוק ַא טָאה סע ?היה

 על גוסיפיירד סדנעבא ןוא גיסיפייווצ סגָאטימ

 -עב ַא ןעזָאלעגסיורַא טָאה ןָאערק גונעק רעד
 קסנופס רעד טעוו סָאװ רעד ,זַא גנוכַאמטנַאק

 "סעווש ןייז ןעגירק טעוו הדיח יד ןייז רתוּפ

 טָאה סופידָא .בייוו ַא רַאפ---חנמלא יד---רעט

 "עג טָאה ןוא סקניפס רעד רַאפ ןעטערטעגרָאפ

 ןהעטשפווא םייב שנעמ רעד זיא סָאד6 : טגָאז

 ,רעיפ ףיוא ךיז רע טבייהרעד טעב ןייז ןופ



 ַא'מולדא --- ערעיוז-ניפידַא

 יווצ ףיוא רע טהעטש ןענַאטשעגּפיוא ןעוו

 םייהַא רע טמוק גָאט ןעדעימ ַא ךָאנ ןוא
 יד .?ןעקעטש ַא ףיוא טנהעלעגנָא סדנעבָא

 רַאפ ןעשוק וצ םהיא רעטנורא זיא סקניפס
 ןוא ןעכַאטשרעד רהיא רע טָאה המכח ןייז

 -סעווש ןייז ןעבעגעג םהיא טָאה גינעק רעד

 הנותח טָאה סופידָא ןוא ,בייוו ַא רַאפ רעט

 טָאה רע .רעטומ ענעגיוא ןייז טםימ טַאהעג

 סלַא רעטעּפש ןוא רעדניק טאהעג רהיא ןופ

 זיא האובנ יד זַא ןערָאוװעג רָאװעג זיא רע
  ןעגיוא עדייב ךיז רע טָאה ןערָאװעג םיקמ

 .ןהעז טינ עדנַאש ןייז לָאז רע ןעכָאטשעגסיוא

 ןעבענ ףרָאד ַא ייב געוו םעד ףיוא קעווַא זיא

 -רעמש ןענופעג םהיא טָאה ןעמ ואוו ,ןעהטַא

 סהיא טָאה ןעמ רעדייא .רעגנוה רַאפ גידנעב

 -עב ןעבעל ןייז רע טָאה ןעבעג טנעקעג סָאװ
 רעד ןיא טָאה עטכושעג סעסופידָא .טגידנע

 טקעוורע טסייג לעיפ רוטּפלוקס ןוא עיועָאּפ

 רהיא ןופ ךיז ןעבָאה רעטסיימ עסיורג ןוא

 . .טרעטסייגעב

 -ומ ַא (40ו006 264) ,ערץיוז-ניפידא

 -ַאו לויט 10 ,ףָאטשנעליוק לייט 6 ןופ גנוש

 שימעכ ,ףָאטשרעיוז לייט 4 ןוא ,ףָאטשרעפ

 .061:004 טנעכייצעב

 (רעסערפ-םיוב :שידניא) ,קַאדנָארידַא
 לייט ןעכילטסָא-דרָאנ ןיא גרעב ןופ עּפורג ַא

 .עסיורג ןופ דנַאל קיטש ַא טימ ,קרָאיונ ןופ

 -טניוס טדעטש יד ןייא טסעילש סָאװ רעדלעוו

 -לימַאה ,רעמיקרעה סיאול ,ןָאטנילק ,ץנעריול -

 ,גרַאב רעטסכעה רעד  .ןעררַאו ןוא ןָאט

 -םי ן'רעביא סופ 8844 טלַאה יסרַאמ טנוָאט

 גרַאב ,סופ 8112 רעייטניקעט גרַאב ,לעגעיּפש

 4018 קעטסייה גרַאב ,סופ 4020 טיילייקס

 גרעב יד .סופ 4916 סקיד גרַאב ןוא ,סופ

 עטריזילַאטסירק ןופ סנעטסרהעמ ןעהעטשעב

 ןעביג ייז .ץרַאה-נעזיוא ןוא ,סוינג ,עסַאמ
 ןוא ,רָאמרַאמ ,רעניוטש גנידליב עסיורג ךיוא

 ןעשיווצ ןעסעילפ ןעכיוט עלעיפ---טיפַארג

 .ןערעוו וצ ןעבירשעב

 ַא ןופ ןעמוק ייז ןופ עכנַאמ ,גרעב עועיד

 / ווז ןופ רעטסערג רעד .דנעגעג עכיוה רהעז

 ןיא טפיול עכלעוו ,ןיילּפמעשט קייל רעד זיא

 םופ 700 ןופ זיא ןוא ליימ 190 ןופ גנעל א

 קייל רעד טמוק ןַאד .טיירב ליימ 15 זיב

 ליימ 8 ןוא גנַאל לוימ 89 טימ שזדרַאשזד

 רעדנוזעב ןיילקוצ לעיפ ןענייז עלעיפ .טיירב

 גרעב יד ןופ עלעופ

 -רעפ ןופ רעמיוב טימ ןעטקַאוװעב טּוג ןענייז

 -ווז ווז ןופ עטסגיטכיוו ֹוד .טרָאס ענעדעיש

 "ייוו רעד ,רעדעצ יד ,םיוב-םַאזלַאב רעד :ןענ

 ינָארידַא .ןעניפ עטיור יד ןוא ,לעּפיימ רעכ

 "רעד .דנַאל רעקַא 17,000,000 טמהענרעפ קַאד

 -לעוו ,קרַאּפ קַאדנָארידַא רעד ךָאנ רעהעג וצ

 קרָאיונ יד ןופ ןעטלַאהעגפיוא טרעוו רעכ

 ןיילַא קרַאּפ רעד .ןעגעוו ץלָאה רַאפ טייטס

 ,109 ןוא דנַאל רעקַא 8,818,204 טמהענרעפ

 קרָאוונ 'ד ףיוא טמוק ןופױרעד 29

 דנעזיוט ַא רעביא ןעפיול ייז ךרוד .סטייטס
 .שיפ עסעיז לעיפ ךיוא ןעבָאה עכלעוו ןעכייט

 "עב לעיפ רהעז רעמוז ןיא טרעוו קרַאּפ רעד

 יד ןופ רעניואוונייא עדעימ יד ןופ טכוז

 .טדעטש עסיורג עגימורַא
 ץגיטרַא-מַאוװש ַא (8011018) ,אימולדא

 .ר רעקינַאטָאב םעד ןופ טכַארבעגסיורַא םולב

 יצ רעהעג .1778 אקירעמַא-דרָאנ ןיא ץלַאמש

 "הענרעפ ןוא לענש ןעסקַאו סָאװ רעכירק יד

 ןוא לָאמייװװצ ןעצנַאלּפ ךיז טזָאל .ץַאלּפ ןעמ
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 -נווא וד יא יז .רַאונַאו ןיא סנעטסעב ,רהָאו

 .רעכעירק ֹוד ןעשוווצ גנוטַאג עגיצ

 (48 ןוקנזטזמ .לַאטיא) ,םוטיביל דַא
 ךיז רעגניז םעד רַאפ גנונכייצעב עשילַאקיזומ

 ,עיצַאמערּפרעטנוא ענעגייא ךָאנ ןעפלעה וצ

 טינ זיא רע .ח.ד .קַאמשעג םענעגייא ךָאנ רעדָא

 טלָאמעד .ןעטָאנ ענעבירשעג יד וצ ןעדנובעג

 זַא םהיא טיילגעב סָאװ רעקיזומ רעד םייוו

 םייוו יוזַא רעגניז םעד ןהעגכָאנ פרַאד רע

 ךיוא ןָאק גנונכייצעב עזעיד .ןָאק רע יוװ

 רעדָא ןעטנעמורטסנוא רַאּפ ןערעוו טכַאמעג

 -נַאג א ןעשיווצ טנעמורטסניא ןעגיצניוא ןַא

 .רעטסעקרָא ןעצ

 .טַאל) .לעגייפ יד ןופ גינעק רעד ,רעלדַא
 -ַאפ ןעקלַאפ רעד וצ גידנערעהעג (464ט118

 -ַאּפ ןיא ןעבעל ןעטרָאס 9 עכלעוו ןופ ,עיליט

 ענעדעישרעפ וד ןיא טשער רעד ןוא ,אניטסעל

 .עדנעגעג עמרַאװ

 / :דומלת ןוא לעביב רעד ןיא

 ךומלת רעד ןוא לעביב יוד ןעביג

 -קַארַאכ עטנַאסערעטניא רהעז ייז רעביא
 טרָאד ןענווו ווז רעבָא ,ןעקיטסירעט

 טרעו רעלדַא רעד .טריציפוסַאלק םטינ

 ךיולגרעפ ;ןעלַאפבא -- רשנ ןעפורעגנָא טרָאד

 ידַא םעד ןופ רוטַאנ וד .רזדנ == רתדנ == רשינ

 -עו סווא ןעלַאפ רעדעפ ענייז סָאד ,זיא רעל

 ָאזלַא טכערּפש ןעמָאנ רעזעיד ;רהָאי סעד

 -וילבַא סוינעזעג .רעלדַא ןופ רוטַאנ רעד רַאפ
 .גימייננוא זיא ןעשיבַארַא םעד סיוא גנוט

 גנוטיידעב יד טגָאז (8 'ז האפ) דומלת רעד

 רעד זיא רע .ןעלַאפבָא :ךילמענ .רָאלק ץנַאג

 רע (2 "גי הגיגח) לענוופ יד ןופ גינעק

 {40 "הכ םירבד) טלעוו-קע ןופ ןהעש טהילפ

 ןיא (90 'ה תובָא) טכיול טינ טעדעימרע ןוא

 /"גק םילהת) שיגרענע ןוא גיהטומ רעמוא

 -עילפ ענייז ףיוא רעדניק ענייז טרחיפ (9

 גיצרעהמרַאב ויז וצ זוא (.4 "םי תומש) לעג

 ו"שר) ןעקערשרעביא ןצ ווז ךיז טיה ןוא

 ,.רעּפענשנעגעולפ !

 ףרַאש ווזַא זיא קילב ןייז (11 "בל םירבד

 -ןעשנעמ ןייק ואוו ןעזלעפ ןעטסכעה ןופ סָאד

 יטָא ןייז רע טהעזרעד טינ םהיא טהעז גיוא

 ןייז טגנַאפ רע ןעוו .(99 "טל בויא) רעפ

 סיוא ןעגיוא יד טשרעוצ םהיא רע טקיּפ ןברק

 רעדייא ךָאנ םהיא טסערפ ןוא (17 '? ילשמ)

 רע .(1 "אס ןילוח תופסות) טדיוט זיא רע
 ןופ סינעפעשעב ןייק רַאפ ארומ ןייק טָאה

 --תינונס םענוילק םעד ראפ רָאנ טלעוו רעד

 עניירנוא יד וצ רעהעג רע

 ןעגָאמ ןעגיטיוהנויא ןַא טָאה רע לייוו לעגיופ

 .(1 "אס ןילוח) הריתי עבצא ןייק ןוא

 ;קילָאבמיס רעד ןיא

 ןופ רעקלעפ עלַא ייב זיא רע : שילָאבמוס |

 ןופ לָאבמיס רעד סלַא ןעהעזעגנָא םוטרעטלַא

 ןעמָאנ ןייז ןיא .געיז ןוא טפַארק ,טכַאמ

 -כייצעב םהיא לָאז עכלעוו ךַארּפש ןייק טיג

 רעדָא רכז ןושלב רָאנ רעמיא ,חבקנ ןושלב ןענ

 'רע ןעידניא ןעמלַא ןיא .טכעלשעג עכילכעז

 ןַא ףיוא גידנעטייר ָאנשיוו טָאג רעד טנייש

 טרָאד טרעוו רע .זיירקנענוז םעד סיוא רעלדַא

 -עגעב וצ .לעגיופיזעידַאראּפ =. אמוכ ןעפורעג

 ַא ןעועוועג ןוא סַאג ןֹוא רעלדַא ןַא ןענעג

 "עוו רעביא טבעוושעג רע טָאה ,בוט-לומ ןמיס

 טעוװ רעזעיד זַא טביולגעג ןעמ טָאה ּפָאק סנעמ
 םהיא ןעבָאה רעזרעּפ יד .ןיורק ַא ןעגָארט
 רעד ןיא .דצומרָא ןופ דלוב סלַא טלעטשעגרָאפ
 עיגָאלַאהטימ עשימיור רעד ןיא יוו עשיכורג

 סונולּפ .המחלמ רעד ןיא סועצ רע טעטיולגעב

 טינ םהיא ןַאק ץילב רעד סָאד טגָאז (צ,234)

 ַא סועצ רע טגנַאלרעד םוראד ןוא ןעפערט

 יד ןעגָאלשעג טָאה רע ןעכלעוו טימ ץילב

 ןעטכַאמעג א ןעגעלפ רעמיור יד .ןענַאטיט

 ַא ףיוא לעגעילפ עטיורּפשעגסיוא טיט רעלדַא

 ןעקיש סיוארָאפ ןוא ןעקעטשפיורַא גנַאטש

 ןיא ןָארטַאּפ-ץוש סלַא חנחמ עטשרע וד טימ

 . ײַאלָאהטימ רעשידרָאנ רעד ןיא .המחלמ רעד

 "ףעגיופ-סטייהזייו רעד"  :רע טסייה עיג

 ןוא לעטיה ןופ דנע יד ייב טציז רעכלעוו
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 .ןעדניוו עקרַאטש יד טלעוו רעד ףיוא טזָאלב

 סע סָאװ סעלַא טכַאביואעב ןוא רע טציז טרָאד

 רעירַא עטלַא יד ייב .טלעוו רעד ףיוא טריסַאּפ

 עלקנוד סָאד סלַא טלעטשעגרָאפ רע טרעוו
 טניואוו רעכלעוו "ןידָא" טָאג םעד ןופ דליב

 טרעוו םורַאד .ןעקלָאװ עטכידעג יד ןעשיווצ

 ןיא טצעזרעביא רחש ופנכ עשיערבעה סָאד

 -עילפ" טימ ןעשיריס ןיא ןוא ןעשיּפָאיהטע

 טמוק (רעלדַא רעד) רע ."רעלדא ןופ לעג

  -רעמ םעד ןיא ןעקלָאװ עפעיט עטייוו יד סיוא

 טרעוו גָאט ןעגיטנויה םעד זיב ךָאנ .הטָארנעג

 רעד רעביא טריטקעפסער ןוא טעטכַאעג רע

 | .טלעוו עצנַאג

 : שיגָאלָאָאז

 יד רעטנוא רעטסערג רעד זיא רע

 ןהעוסיוא ןייז .ןעהילפ עכלעוו לעגיופ

 ,טמרָאפעג טוג טָאה ּסָאק ןייז ,גיטפערק זוא

 -עג רעּפרעק רעצנַאג רעד ,לעגעילפ עטוירב

 ןעהעצ יד זיב ןרעדעפ טימ טקעדעב טכיד

 יוזַא טעדנורעגבָא יוו קע רעד .סיפ ענייז ןופ

 לעגעילפ עניוז סווא טיירּפש רע ןעוו זַא

 .דָאר עדנור ַא ווו סנעטייוו ןופ רע טניושרע

 רהעז ַא טימ טנעפַאװעב רע זיא שילַאקיזיפ

 ןיא לעטימ זיא רעכלעוו לעבאנש ןעגיטפערק

 -וובעגרעטנורַא קרַאטש ַא טימ ,סיורג רעד

 -וציּמש עטדנוזעג טָאה .עדנע ןצ וויּפש םענעג

 ןַאק רע עכלעוו טימ םופ ןעדעי ןיא לעגענ עג

 . ןופ טכיוועג ַא ןעגָארטקעװַא ןוא ןעפיירגנָא

 טגעוועב רע .ןוהט וצ העוו ךיז ןהָא טנופ 0

 טנעידעב ןוא שנעמ רעד יוו רעגניפ ענייז

 .טייהרעכיז ןוא טקישעג טימ ויז טימ ךיז

 ןייז טניישרע ןרעדעפ ענייז טרעדנע רע ןעוו

 הבקנ ֹוד .רעילָאק-סקַאװו עלעג ַא ןופ טיוה

 -ווב ,ןעזלעפ עכיוה ףיוא רעווא ערהיא טגוול

 .ןעמוק ןעשנעמ עניוק ואוו דרע רעדָא ,רעט-

 יז .לָאמַאטימ רעייא 4 זיב 8 ןופ טגוול יז

 ןוא ,טלעקעלפעג ךיוא יו גיברַאפנייא ןענייז

 -סיוא ייז ןעכָאװ 9 זיב 4 ןעשיווצ טמהענ סע

 יוד טימ ןעהילפ עניילק יד טנרעל .ןעהירבוצ

 ןוא .,רעלדַא ןעסַאלק ענעד

 גנַאל יוזַא ייז טיילגעב ןוא טכיזרָאפ עטסערג

 טּפַאכ .טייהרעכיז טימ ןעהילפ ןענעק ויז זיב

 ןוא ,גיטיינ ןעוו עזייר רעד ףיוא רעטנוא ייז

 טמהענ טייקגידעימ ןעלהיפ עניילק יד ןעוו

 ןייז .לעגעילפ יד ףיוא עלייוו ַא רַאפ ייז רע

 -לעוו לעטייה עניד ַא טימ טבַאגעב זיא גיוא

 רע ןעוו גיוא םעד רעביא ןעהיצ ןָאק רע סעכ

 רע ןעו טימרעד ךיז טנעידעב ןוא ליוװ

 טסנָאז זויא רעבָא .ןנוז רעד ןעגעג טהילפ

 ןעבעל ןָאק רע .גיניזפרַאש ןוא גולק רהעז

 לָאמנייק ןָאק ןוא זייּפש ןהָא געט 90 ויב

 -עישרעפ ןַארַאפ ןענויז סע .ןערעוװו טמהַאצעג

 ייז ןופ עדעי

 .ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא טגָארט

 טָאה :(00118 6מ1:ע846108) רעלדַא-דלָאג

 ענייז ןיא ןוא ,ןעהעזסיוא סעכילנהעוועג ַא

 .רעילָאק עניורב-דלָאג ַא ןופ ןערהַאי ערעטלע

 ןופ ןעציּפש יד זיב לעבאנש קע ןופ טלַאה

 קע רעד .רעטעמיטנעס 98 זיב 80 ןופ ,סיפ יד

 טליג רעפיצ עטשרע יד .טנעס 84 זיב 81 ןופ

 סָאד רַאפ עטייווצ יד ןוא עכילנעמ סָאד רַאפ

 יד ןענויז ,גנוי ןעוו .טכעלשעג עבילבייוו

 -קנודרעפ רעבָא ,רעילָאק רעלעה ןופ ןרעדעפ

 זיא רעזעיד  .רהָאי וצ רהָאי ןופ ךיז ןעל

 לַאנָאיצַאנ עשטייד סָאד ןעזעוועג סנעטצעל

 ןוא גרעב עטסכעה יד טניואוועב רע .לָאבמיס

 ןוא ַאּפָארוע ןופ רעדלעו עטסעטיירב יד

 -פַא-טסָא-דרָאנ ךָאנ ןעטלעז טרעדנַאו .ןעיזַא

 -נַאו ,טרָאַאּפעגנוא זיא רע גנאל יוזא .אקיר

 רעצנַאג רעד ןופ רעדלעוו יד םורַא רע טרעד

 ,ךיז טרָאָאּפ רע יווװ טרָאפָאז רעבָא ,טלעוו

 ווו גנוניואוו עטסעפ ַא רַאפ דלַאב רע טגרָאז

 רע .רעדניק עניוז ראפ רעטָאפ-ןעיליטַאפ ַא

 טלהיפ רע זיב דנעגעג ַא גנַאל ווזַא טנוואוועב

 טימ רע טרעדנַאוװ טלָאמעד .זויּפש ןא לעגנַאמ

 .טרָא רעדנַאנַא ךָאנ סווא עילימַאפ עצנַאג ןייז

 וד ןוא ןעמַאזוצ עדייב טפָא ןעהילפ ביור ךָאנ

 בייוו סָאד דנערהעוו ןַאמ רעד טכַאמ עקַאטַא
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 .ןענירטנע טינ ןַאמ םעד לָאז ןברק רעד טיה

 -וורטש ,סוסקול טרָאס ַא זיא ןברק רעד ןעוו

 "סערג םעד רעביא ךיז ןעשוווצ טפָא ויז ןעמ

 ןופ טולב סָאד טפיוז רע ליואוובָא .לייט ןעט

 .לעיפ רהעז רעסַאװ ךָאנ רע טקנירט ןברק ןייז

 -עגבָא ןוא ןעסעגעגבָא ןעבָאה ויז יוו םעדכָאנ

 םעד זיב ןעהורבָא ךיז ןעמ טצעז ןעקנורט

 ויב רעמיא טריסַאּפ ביור רעד .רעגנוה םעוונ

 טציז רע ןעוו ןהעש זיא רע --- .טכיל-גָאט

 .ךילסעה זיא רעבא גנַאג ןיוז .טהילפ רע רעדָא

 -עוועבטימ יד ןוא רעטנוא ךיז טגנירּפש רע

 טגיוצ ןעגנורּפש םייב לעגעילפ ענייז ןופ גנוג

 -- .םהעווקעבנוא םהיא זיא גנַאג רעד סָאד

 דרע רעד ףיוא ביור ןייז טהעורעד רע ןעוו

 עניוז טנעפע ,לעגעילפ ענייז רע טכַאמרעפ

 רעפיש ןיא גיטסַאה טלַאפ ןוא לעגענ-רעגנופ

 טבָארג טרָאפָאז .ןברק ןייז ףיוא גנוטכיר

 ביור ןייז ןופ ןעקור םעד ןיא לעגענ ענייז רע

 לָאז סע דרע רעד וצ טסעפ סע טקורד ןוא

 םהיא טגנילעג .ןעגידייטרעפ ןענעק טינ ךיז
 סע רע טריבורּפ יוזַא ,טינ ףירגנָא רעזעיד

 טמהענ סע ןעוו ןוא .זלַאה םייב ןעפיירגנָא

 ןעגיוא יד סע רע טקיּפ ,ןעגידייהטרעפ ךיז

 יוזַא ,טגעיזעב ןברק ןייז רע טָאה .סיוא

 -לָאטש רעד טימ םהיא ףיוא ךיז רע טלעטש

 ןוא רעגעיז ַא ןופ טויהטקערטשעגסווא רעצ

 טפיירג רע .ןעגעינעגרעפ טימ ףיורעד טקוק

 עסיורג ךיוא ןעטלעז יוו רעדניק ךיוא ןָא

 ןאוו עלעפ טריסַאּפ ןיוש ןעבָאה סע .ןעשנעמ

 -ַאה ויז ןוא רעגעי ַא טימ טפמעקעג טָאה רע

 .דרע רעד ףיוא טלעקייקעג עדייב ךיז ןעב

 ןעסקיפ ,ףלעוו ןעפיירגוצנָא ךיוא טגַאװ רע
 ףירגנָא ןיז ןיא טגייצ רע .ןעּפָאליטנא ןוא

 ענויו ןופ טייהקרַאטש ֹוד ןָאק רע סָאד

 .תונברק

 :(40ט118 11מ0018118) ,רעלדַא-רעזייק רעד

 עבלעורעד ןופ סַאלק עטסקענ יד וצ רעהעג

 -גינעק" ןעפורעג טפָא ךיוא טרעוו .עילימַאפ

 סלַא רענוולק דנעטיידעב רעבָא זיא ."רעלדַא

 ךרעב ויא :רעלדַאידלָאג רעדָא-דנויטש רעד

 -נוא טָאה ןוא ,רעצריק רעטעמיטנעפ 0

 רעד .ןעהעזסיוא סערעניילק לעיפ ַא ןעצנַאג

 -בלעג רעדָא ןיורב-טסָאר זיא רעּפרעק רעצנַאג

 יד ףיוא קעלפ ןעסייוו ןעסיורג ַא טָאה .ךיל

 ןרעדעפ-לעגעולפ עטשרעטנוה וד ןוא רעטלוש

 רע זיא דנעגוי ןייז ןיא .סייוו ןיֹור ןענייז

 -דַא-נייטש ןעגנוי םוצ רענעדעישרעפ לעופ
 -סווא ןייז טלַאפ רעטלע רעד ןיא ןוא רעל



 -ניק יוד ..םהיא וצ רעכילנהע רעמיא ןהעז

 טלייטנעטסרהעמ ןעלהַאש ערעיוז ןעכערב רעד

 .ילוי ןיא ןעהילפ וצ ןָא ןעגנַאפ ןוא יַאמ ןוא |

 עטסגיטכיוו ויווצ יד ןופ רענייא זיא רע
 ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו גנוטַאג-רעלדַא

 188160 ןעפורעג טרָאד טרעוו ןוא ןעטּפיגע

 -רַאילַאנָאיצַאנ רעשיסור רעד ךיוא 8

 .ןהעזעגסיוא רע יוװ טָאה רעל

 :( 4012 466116718) רעלדַא-נעצנירּפ רעד

 םהערב דלָאהנייר ןופ 1860 ןיא טשרע זיא

 רעזעיד .ןערָאװעג טקעדטנע ןעינַאּמש ןיא

 טימ רעלדַאירעזייק ןופ ךיז טדוושרעטנוא

 רעטלוש יד ףיוא ןעקעלפ עסייוו ייווצ ענייז
 -ווז ענעי ייב יוװ טַאטש ,גנַאל ןענייז עכלעוו

 לעיפ ךיוא זיא קוק ןייז :טיירב ייז ןענ

 טסנָאז רעבָא ,דנעגנירד רהעמ ןוא רעפרַאש

 רעייז .רעדנַאנַא טימ לַאגע ץנַאג ויז ןענויז

 ןיא .אניכ זיב ןרַאגנוא ןופ זיא גנומיירברעפ

 -ַאג ןיא ןעגעגַאד .ןעטלעז רהעז דנאלשטייד

 -לַאב ,רעדנעלפעיט וַאנָאד ,דנַאלסור ,ןעיציל

 .גרעבעג ןעּפעטס יד ןיא ,לעזניא-בלַאה ןַאק
 -ווז דנעגעג-לַארוא ןוא ןעיוַאלעטימ ןופ

 ןרעדנַאװ ייז .ןעטלעז רהעמ טינ יז ןע

 רעטניוו ןופ טיוטנווא םעד טימ סיוא

 -ווו זיא דנַאל סָאד ןעו קירוצ ןעמוק ןוא

 -ייו םינ ןרעדנַאװ ייז / .וורפ יינש ןופ רעד

 ,ןעגנואווצעג טיונ ךרוד ןענייז ייז יו רעט

 ייז ןעסייוו ,טלַאק זיא ַאּפָארוע ןיא ןעוו ןוא
 םעד םורַא .טיוצ רעבלעזרעד וצ זיא םרַאוװ ואוו
 -וצ גנוהיצנָא ארטסקע ןַא ויז ןעבַאה סולינ

 ,טרָאד טשרעה עכלעוו טייקגיהור רעד בעיל

 -ואנעגעג .גנורעקלעפעב ערעטיש ֹוד בעילוצ

 רעגינעוו ייז ןענייז רעלדַא-דלָאג םעד רעב

 -ָאי ייז .דנעגַאו רעגינעוו ןוא ,גיטכוז-ביור

 -ווז ןוא ערעיט ערעניילק ךָאנ ןיוש ךיז ןעג

 ךָאד .ךילרהעפעג יוזַא טינ ןעשנעמ םעד ןענ

 םענייא לעגעילפ ןייז טימ טגנַאלרעד רע ןעוו

 רעד ףיוא טביילב ,בייל ן'רעביא ּפַאלק ַא

 .ןעכייצ רעיולב ַא לעטש

 יע עי עי .עייה עי עי עי. עי עי שיש עי עי שי שיט עי עייפנעייפ עי עייטשיי עי עי קייט עי שיט שיט עייפשיי עי שייפ קייט שיט שיט עי קייט ועייה ויי טעמע עי עי .,עייט עי עי. .עימ עי עי שי יו

 :(400112 תם26ש14) רעלדַא-וורש

 70 זיב 60 ןופ זיא רע .עגירָאפ וד סלַא רענ

 זיב 94 ןופ קע ןייז ןוא גנַאל רעטעמיטנעס
 ןייו זיא ןיורב-עפאק .סיורג רעטעמיטנעס 6

 עדנע זיב ךיז טלעקנודרעפ עכלעוו רעילָאק

 ןופ ןרעדעפ יד .ןיורבידרע וצ זיב רחָאי ןופ

 -עילפ יד ןופ יד יוו רעלעה לעסיבַא ןענייז קע

 רעד ןוא יולב-נרָאה זיא לעבָאנש רעד .לעג

 -עיצרעפ ןעקַאנ ןופ ןרעדעפ וד .ץרַאװש ץיּפש

 רע .ןעציּפש עטיור ערעייז טימ םהיא ןער

 -טסעוו ,ןעליוּפ ,דנַאלשטייד-דרָאנ ןוא טבעל

 סעשיקּפָארוע ,ןעיצילַאג ,,ןראגנוא - ,דנַאלסורי
 .*טייצ ךיוא טכוזעב .דנַאלנעבירג ןוא ,ייקריט
 רהעז ;ַאקירפַא-טסָא-דרָאנ ,ןעילַאטיא גילייוו

 -רעפ .ןעינַאּפש ןוא דנַאלגנע ךיוא ןעטלעז

 -לעש רעד ךיוא ויא ןעועיד טימ טעדנַאוװ

 -רעטנוא עכלעוו (400118 618088)  רעלדַא
 -קנַאלש רעד ןיא זיולב םהיא ןופ ךיז טעדייש

 "עג עגיּפמוז ןוא עטכויפ יוד ןעבעיל ויז .טיוה

 לָאמנויא רעלדַא-יירש רעד ךיז טָאה .דנעג

 ןַאד ,דנעגעג ַא ןיא טצעזעב לעבייוו ןייז טימ

 "רעפ ןעוו .ןעביירטרעפ רעווש ךיז רע טזָאל
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 יי טיי ,עייו עי עה עי עי עי ,עייס עי
 יי יי א א ר ראי ר רו ר רו ר וו רו רו לא ר ר א אט א א לא א רו א א לא רע ר א ר עא 0 ר ראק רו ראש רעש רע לא לשם סעקס סו אש יש אש סע טאש ריי

 ןייז וצ קירוצ ץלַא ךָאנ רע טרהעק ןעבירט

 א טיובעג לָאמנויא טָאה רע ואוו טַאמייה

 טינ ןיוש רע ויא רוטַאנ ןייז ןיא .טסענ

 .טכעלשעג ןייז ןופ ערעדנַא יד יו טסיירד
 ןוא ,שימעטסעיַאמ זיא ןעהילפ סעצלָאטש ןיוז

 טווומש רע ."ףעי ,ףעי" :זיא יורשעג ןייז

 סעבַאשז .ערעיט-לעבריוו עניילק ןופ ךיז

 שֹופ .גנורהַאניטביוה ןייז ןענייז (םיעדרפצ)

 וצ רעבָא טגָאו רע .דניופ טינ ךיוא רע טָאה

 ךיוא טָאה רע ןעוו ערעיט ערעסערג ןעביור

 -עג גנוי ןעוו .ןעזויּפש וצ רעדניק עניולק

 .ןעמהַאצ ךיז רע טזָאל ןעגנַאמ
 :(80ט112 ם022414) ,רעלדַא-גרעווצ רעד

 ןייז ןופ רעטסגיהטומ רעד טכיולעיפ זיא

 -ָאנש ןופ ןיא סָאָאמ ןייז .טכעלשעג ןעצנַאג

 ןוא רעטעמיטנעס 47 ןעציּפש-סיפ וד זיב לעב

 ויא לעבייוו ןייז .טיירב רעטעמיטנעס 2

 זיא ּפָאק ןייז .רעגנעל רעטעמיטנעס 4 טימ
 סיוא טהעז רע .ןיורב-לעקנוד ןוא סייוו-לעג

 מָאה ןוא רהעמ טגַאװ רע .גולק ןוא לעדע

 גיטפערק ,לענש טהילפ .טכיזרָאפ רעגינעוו

 ,ביור ןייז ףיוא ףירגנא קייב .טכייל ןוא

 .ןעטייקגיהעפ עכילטנרָארעסיוא רע טגווצ

 ןעגַאװ רעלדַא-עעז ןוא -נווטש רעד ולופא

 ויא רע ןעוו .ןעמוק וצ געוו ןיא טינ םהיא

 ףרַאד רע ןעוו ןוא ךיוה רהעז רע טהילפ טַאז

 .דרע רעד וצ טנהָאנ ץנַאג רע טמוק ןעביור

 רעטרעוו יד ךיו ןערעה יירשעג ןייז ןיא

 וװ זיא גנַאלק רעד ."ייק ייק ךָאק ךָאק"

 -רעפ רעלדַא-עעז ַא סלַא .רעפויפ ןלעעה ַא ןופ

 ַא ןופ טסענ םעד ןיא לָאמַא ךיז טעשזדנַאלב

 רהעז רעטומ יד ךיו טגווצ רעלדַא-גרעווצ

 ףיורעד ,"ךָאק ךָאק" סיוא טפור יז .דנעגַאװ
 ויז ןעלַאפעב עדייב .רעטָאפ רעד ןָא טמוק

 טימ לעגענ ןוא לעבָאנש ערעייז טימ םהיא

 טעויּפסאּפ רע סָאד טייקכילטקישעג רענעטלעז

 ףיוא טציז יז ןעוו .ןעגידייהטרעפ וצ טינ ךיז

 -ַאפ רעד ןופ רעזייּפש רעד רע זיא רעייא יד

 ןיילַא ןיוש ןענעק עניילק יד ןעוו .עילימ

 רעטומ ֹוד ךיוא טהעג ןערעוו ןעזָאלעגרעביא

 ַא טָאה רעלדַא-גרעווצ רעד  .זויּפש ןעפַאש

 "לעוו ,"והוא" םעד ןעגעג סַאה ןעכילטדיוט

 .ֹוד טכוז ץַאק יד יו טסול טימ טכוז רע ןעכ

 "עג טכיול ןענעק רעלדַא-גרעווצ עגנוי .זיומ

 טייהגולק ךיוא ןעגייצ ןוא ןערעוו טמהַאצ

 | .גנומהַאצ רעד דנערהעוו
 טרעוו :(4600118 08?1121180) ,רעלדַא-עעז

 ."סרפ" טנַאנעג (1 "בס ןילוח) דומלת ןיא

 -ומַאפ ענעסַאלשעגבָא ,ךוז ראפ ַא ויא סָאד

 .ערעדנַא עלַא םלַא טעטוורברעפ רהעמ ,עיל
 ,לעגייפ-ביור יד ןופ עטסערג וד ןענייז 'ויז

 ענעגיובעג-פרַאש ןוא עקראטש רהעז טימ

 טפלעה יד זיב רָאנ לעצרואוו-סיפ יד .לעבָאנש

 "נופ עטיירּפשעגרעדנַאנַאפ טייוו ,טרעדעפעב

 יד זיא ןיווב טימ יורג סעטשימעג ַא ,רעג

 ןיא ּפָאק רעד ןוא ןרעדעפ יד ןופ רעילָאק
 ."עמיטנעס 09 ויב 99 ןופ ויא .סייוו טעמכ

 -סיוא ןייז .טוירב רעטעמ 9712 ןוא גנַאל רעט

 ןופ יד יווװ עבלעויד טעמכ וזיא גנוטיירב

 .רעלדַא-נייטש
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 :(1141:4618 ד0281128- רעלדַא-ּפָאק-סייוװ
 דרָאנ ןופ רעניואוועב רעד זיא טסמ1)
 ךָאנ ךֹיוא טפָא טהילפרעפ רעכלעוו אקירעמַא

 רעד סלַא רענוילק סָאװטע זוא רע .ַאּפָארוע

 88 זיב 79 ןופ זיא גנעל ןייז .רעלדַא-עעז
 911 ויב 190 ןופ טיירב יד ,רעטעמיטנעס

 97 רהעפעגנוא קע רעד ןוא ,רעטעמיטנעס

 ןלַאה רעביוא רעד ,פָאק רעד .רעטעמיטנעפ

 יד ןוא ,סייו ןענייז ןרעדעפ קע ןוא

 "על ןיוז ןיא .ץרַאװש ןענייז לעגעילפ

 םוצ ךילנהע ץנַאג רע ויא עוייווסנעב

 -פַאהרעיוד ,גיטפערק זיא רע .רעלדַא-עעז

 -עג וד ןופ רעביור רעגיטכיט ַא ןוא גומ

 -ניוו ןופ ןעמערטנא םייב .טרָאס עטסכילרהעפ

 וצ לעגייפ עלעיפ יּפוסיסימ םוצ ןעמוק רעט
 ףווא ץלָאטש רע טהעטש טלָאמעד .ןרעדנַאוװ

 טקוק ןוא ,םיוב רעדָא גראב ןעטסכעה םעד
 עניוז םווא שנעמ ַא יו לענייפ עזעיד ףיוא

 "סנעבעל ןייז רַאפ טלַאה רע עכלעוו תומהב

 שריה ַא ויברֲַאפ םהיא טפיול .טלַאהפיוא

 טזָאל ווזַא ,ןעגיוא ענייז רַאפ בלַאק ַא רעדָא

 דָאנ ךיז טגָאי ןוא ךַאמעג לעגיופ יד רע

 -וופ ַא טלַאפעב רע סלַא .ביור ןרעסערג םעד

 .סיורַא ץרעה ןייז רעהורפ רע טסייר לע

 ןופ רעטנוא ךיז רע טצכערק גידנעוהט סָאד

 -ויוו ןופ טחעטש לעבייוו ןייז .ןעגעינעגרעפ

 טשימ .טייברַא ןייז וצ וצ ךיז טקוק ןוא ןעט
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 ךַאװש-וצ םהיא טהעז יז ןעוו ןַאד רָאנ ךיז

 טימ טבעל רע .ןברק ןייז רעביא ןעגעיז וצ

 ךיז טקנַאצ ,גנַאלסנעבעל ןייז רַאֿפ בייוו ןייז

 סיוא ךיז ןעכיילג ויז רעבָא ,רהיא טימ טּפָא

 .לָאמנייק ךיז ןעלייט ןוא

 -דַא ןעטרָאס עלעיפ רהעז ךָאנ ןעביג סע

 -סגיטכיוו יד ןעבירשעב רָאנ ןעבָאה רימ ,רעל

 -סנעבעל רעייז ןוא גנוטַאג רעדעי ןופ עט

 -ווז רעלדַא וד .טנעכווצרעפ קיטסירעטקַארַאכ

 -סכילרהעפעג ןוא ,לעגייפ עטסערג וד גידנע

 ךיוא ןעבָאה ,תויח עלַא ןופ רעביור עט
 סינעפעשעב עניולק עבנַאמ רַאפ ארומ ךָאנ

 טימ טינ ןָאק רע טייקכילרהעפעג סעבלעוו

 -רע ויילנעטס ּפָאשיב .ןעקעדטנע גיוא םעד
 -דַא ןַא ןעהעזעג לָאמַא טָאה רע סָאד טלהעצ

 סָאװטע טימ ןעגווטשפיוא דרע רעד ןופ רעל

 ןעגיולפעג עגושמ יווװ דלאב זיא רע רעבָא

 רע .ןעטונימ רָאָאְּפ ַא רַאפ טסבלעזכיז םורַא

  רעכעה ןוא רעכעה ןעהילפ וצ טריבורּפ טָאה

 -וצ םהיא ךיז ןעבָאה לעגילפ יד ךילדנע זיב

 טסַאל ַא יוװ ןעלַאפעג ויא רע ןוא טכַאמעג

 טָאה ,וצ םהיא וצ זיא ןעמ זַא .דרע רעד וצ

 רעטנוא ןופ ןוא ,טדיוט ןענופעג םהיא ןעמ

 -לעוו ,ןילעמרעה ַא ריִפֲא זיא לעגעילפ ןייז

 -ולפ ןייז ןופ טייצ רעד ןיא םהיא טָאה רעכ

 .ןעסיבעגרעביא רעדָא ןַא ןעה
 -דַא ןַא טָאה דלַאו רעגרובמעטריוו ןיא

 רע .ךייט ןיא ןעמיווש ּפרַאק ַא ןהעזרעד רעל
 לעגעג ענייז טָאה ,טסַאה טימ רעטנורַא זיא

 ,פםרַאק ןופ רעּפרעק ןיא ןעבָארגעגנייא ףעיט

 ןוהטעג רעטנורא זָאל א ךיז טָאה רעטצעל רעד

 טָאה רעלדא רעד רעדווא ,רעסַאװ ןעפעוט ןוא

 ןעגירקוצסיורַא לעגענ עמורק ענייז טעויּפסַאּפ

 ןעקנורטרעד ךילדנע זיא רע .בוול ס'ּפרַאק ןופ

 .ןערָאװעג

 -יה ןעבילדרָאנ ןיא דליב-נרעטש ,רעלדַא

 .ןעבענ ,ןעהעועג רַאטַאוקע ןופ סטכער ,לעמ

 -ךליט רעד ןופ לעקניוװו ןיא ,ריַאטלַא םעד
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 ןוש טייקסיורג עטשרע יד וצ רעהעג ,עסַארטש
 | .ןעדיַאמענַאלּפ וד

 -סטכישעג רעשידוי ,םהרבא רעלדַא
 ןיא .בעג .ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא רעביירש

 .18920 ןיא טרָאד .טשעג ןוא 1818 סמרָאװ

 .ןיוז ןיא הארוה הרומ ןעזעוועג רעהורפ זיא

 ןיא רָאסעפָארּפ רעטעּפש ,טדָאטש-סטרובעג

 -עג רע זיא 1824 ןיא ןוא עלהוש ט'צלָאהכוב

 רעבָא טָאה .סמרָאו ןיא רעניבַאר ןערָאװ

 "וצ ןעטלַאהנָא טנעקעג גנַאל טינ לעטש עזעיד

 "ווג ןופ זיא רע .ןעוירעקנַאצ עש'להק בעיל

 טָאה ,טסולפנוואעב קרַאטש רהעז ןערָאוװעג רעג

 ןעזיוועג ץנערעפנַאק רעניבַאר םעד ףיוא ךיז

 עש'דומלת ןיא ןרקח רעסיורג ַא ןייז וצ

 טָאה םרָאפער וצ גנוגוינ ןייז רעבָא ,סינטנעק

 1848 ןיא ויא .ןעבעגעג החונמ ןייק םהיא

 רע טָאה ָאד .ןָאיצולָאװער ַא ןעמוקעגרעטנוא

 רעד ףיוא טלעטשעג רעדעפ עפרַאש ַא טימ ךיז

 -וירּפ יוו לענשיוזַא ןוא ,ןעלעבער יד ןופ טייז

 ,רע זיא דנַאהרעביוא יד ןעמוקעב טָאה ןעפ

 -סערַא ןערענָאיצולַאװער ערעדנַא עלעיפ טימ

 -עלעג זיא רע .רוּפכ-םוי ןיא ןערָאװעג טריט

 זיב םישדח עגינווא ראפ סינגנעפעג ןיא ןעג
 רעבָא זיא רע .טיירפעב םהיא טָאה ירושזד ַא

 ןייז ןיא ןעכַארבעג ןעזעוועג טלָאמעד ןיוש

 -רָאטשעג ךָאנרעד דלאב זיא רע ,טייהטדנוזעג

 .טדיוט ס'בייוו ןייז ךָאנ ןעכָאוו רָאָאּפ ַא ,ןעב

 -וי רעד עטכישעג" א טזָאלעגרעביא טָאה רע

 ןוא שידוי ןיא ןיומיםַא-טרופקנַארפ ןיא ןעד

 .שטייד ןיא "סמוטנעדוי םעד םרָאפער"

 -סיוא רעשיגָאלָאכוסּפ ַא ,קילב-רעלדַא
 -לעוו ,ןעשנעמ ןעדנעהעז ףרַאש ַא ראפ קורד

 קילבנעגיוא ןעטשרע םעד טימ טהעורעד רעכ

 . טלחופ רע ,ןוא ןחעז וצ ָאד זיא סע סָאװ סעלַא

 ןיא .רעלדַא רעד יוו רעכיז יוזַא ךרודַאד ךיז

 טלהיפ רעכלעוו ןעגיטכוזצרוק םוצ ץַאזנעגעג

 -ווווצרעפ טפָא ןוא גידנעקנַאוװש ךרודַאד ךיז

 | .טלעפ

 רעד רָאטעּפָארּפ (6ט060) ָאדיגנ רעלדַא

 1858 .בעג .עטכישעג עשילַאקיזומ ןוא קיזומ

 ןיא טרידוטש .(ַאיװַארָאמ) ץושנעבע ןיא

 .ףיוא טרידוטש ,םוירָאטַאװרעזנָאק רענעיוו

 םעד 1878 ןיא טמוקעב ןוא ץנעדורּפסירוי

 ךיוא 1880 ןיא  ,.רפסירוי רַאטקַאד לעטיט

 ןיא עיפָאוָאליפ רעד רָאטקָאד לעטיט םעד

 ןיא רָאסעפָארּפ רעדנעזעלרָאפ רע טרעוו 8

 -בַא עטמהירעב עגיבייא טבוורש ,טעטיורעווונ

 -כישעג-קיזומ ןוא קיזומ רעביא ןעגנולדנַאה

 -ופַא וד ןיא טקורדעגבָא ןענייז עכלעוו ,עט

 רעד עימעדַאקַא רעד ןופ ןעבַאגסיוא עלעיצ
 -עפָארּפ רע טרעוו 1886 ןיא .ןעטפַאשנעסיוו

 קיוומ רעד עירָאעמ ןוא עמטכישעג רעד רָאפ

 "ביוו ןייז .גַארּפ ןופ םעמיזרעווינוא רעד ןיא

 -ידער טָאה רע סעכלעוו קרעוו סעטסגיט

 106006108616/ 0. 10ת84086 :ןיא טרישז

 יפירש ערעדנַא עלעיפ ךיוא +טע (0866ע16160

 רעד עטכישעג ןוא עץינַאמרַאה רעביא ןעט

 .קיזומ

 -וכרַא רעטמהירעב ,רַאמקנַאד רעלדַא
 -ןעסקַאז) .דלעפסגנעל ןיא 1848 .בעג ,טקעט

 רעלדַא ןַאמביל רעניבַאר ןופ ןהוז ,(רַאמייוו

 1884 ןיא רעדניק ענויז טימ זיא רעכלעוו

 ןוא םרידוטש .טרעדנַאוװעגנייא ַאקירעמַא ןיא

 .-וונוי) ןעגנישטימ ןופ טעטיורעווינוא רעד
 -וצ ןוא .ָאגַאקישט ןיא ןוא (סטויטס דעט

 -וליא רעד ןיא טנעידעג רע טָאה געירק-ליוו

 ראפ ןעבילבעג זיא רע ואוו עירעליטרַא סיָאנ

 יד ןופ עלעיפ טנעכייצעג טָאה רע .רהָאו 9

 -עהט לעיצעּפס סגנידליב-קילבוּפ עטסגיטכביוו

 יד ןעשיווצ .ןעגָאגַאניס ןוא ןעכריק ,ערעטַא

 ּו נ ס 'וד טנעכווצעג רע טָאה ןעגָאגַאנוס

 -וס ברעמ-ושנַא ,עגָאגַאנוס ןויצ יוד ,עגָאגַאנוס

 -ייגערגנָאק היעשי רעד ןופ יד ןוא ,עגָאגַאנ

 טנעכיוצעג ךיוא טָאה .ָאגַאקישט ןיא ןַאוש

 -ץלרָא וינ ,סיאול .טס ,ָאלעבוּפ ןיא סגנידליב

 ףויטנַא ךיוא טָאה .ָאלַאפפוב ןיא ןוא ,סנַא



 ןַאמרעה רעלדַא -- גרָאעג רעלדַא
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 סעיגענרַאק ןופ גנונכווצ רעד ןיא ןעמונעג

 -ערּפ ןעזעוועג זיא .קרָאוונ ןוא ללָאה קיזומ

 ןופ ןָאשייאיסָאסַא ןרעטסעוו רעד ןופ טנעדיו
 -וונימַאזקע רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןעטקעטיכרַא

 וטסַארט ךיוא .סטקעטיברַא ףָא דרַאָאב ןָאיש

 ןופ ןָאישייזינַאגרָא יטירַאשט ורביה רעד ןופ

 .1900 ָאגַאקישט ןיא .טשעג .ָאגַאקישט

 -ָאס רעד רָאסעּפָארּפ ,גרָאעגנ רעלדַא
 -רעווינוא רעד ןיא רעהירפ .עימָאנָאקע-לַאוצ

 ַא .גרוביירפ ןיא רעטעּפש ,לעזַאב ןופ םעטיז |

 -ַאקע-לַאיצָאס רעביא רעביירש רערַאבטכורפ

 רעגידייהטרעפ רעשיטַאּפמיס ַא ןוא עימָאנ
 -וטַאילַאּפ רעד רעהעג .עטכער-רעמייברַא רעד

 -ולָאװער עדעי טפמעקעב ןוא עיצקַארפ עוו

 רעפייא ןעבלעזמעד טימ גנובערטש ערענַאוצ

 .קיטילָאּפילַאיצָאס עשיטסילַאירעּפמיא יד יו

 (6080מ. 4. 802181.ט.140נמזמטמופתמט8  ןווו |

 6080מ8. 4. 802121ו8ז08 ט.1צ0סנזמזמטמ18עמט8

 ןוא קרעוו-רעטסיימ א סלא טכַארטעב טרעוו

 רעביא עצנערעפער עשידוי ךיוא טלַאהטנע

 "ערּפ עיירפ עיינ" יד טעדנירג רע .עגַארפ יד

 -לעוו ןיא ךיירטסע ןיא ןעשמייד יד רַאֿפ "עס

 -ָאק סלֵא טנעידעג טָאה לעצרעה .רד ךיוא רעכ

 -נַאל ַא רַאפ טָאה גנוטייצ עזעיד .טנעדנַאּפסער
 ץַאלּפלעמאז ַא ןופ םהיר םעד טַאהעג טיוצ עג

 יד סיוא ןעטנַאטוקסיד עטסגירעפויא וד רַאפ

 רע .ןעגנונוומ ןוא ןעווטרַאּפ עטסנעדעישרעפ

 עפרַאש ַא טימ רענדייר רעגיסעמטקַאט ַא זיא

 .ךיוא ןענייז קרעוו ענויז .טפַארק עדנעגירדנווא
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 -טימ ןוא רעיקנַאב ַא ,ךורב דוד רעלדַא

 -ַאנ יד רַאפ טנעמַאלרַאּפ ןעשינעד ןיא דעילג

 זיב 1684 ןופ ויטרַאּפ עלַארעביל לַאנָאיצ

 םעד ןופ רעדנירג רעד ןעזעוועג זיא 9

 רע ןעכלעוו ןיא ,רעבמאש סלעדנַאה ןעשינעד

 -מימ טווצ עגנַאל רַאפ ןעועוועג ךיוא זיא

 סעוויטקַא ןַא ןעזעוועג ךיוא יזא רע .דעילג

 -ָאק ןופ הליהק עשידוי רעד ןיא דעילגטימ

 גנולעטשסיוא רעזירַאּפ רעד ףיוא .ןעגַאהנעּפ

 רעשינעד רעד ןעזעוועג רע זיא 1878 ןופ

 "בַא עלעיצרעמָאק וד רעביא טנַאטנעזערּפער

 וצ לָאמ ייווצ טקילגעג טָאה םהיא .גנוליומ

 רהיא ןיא קראמענעד רַאפ תואולה ןעפַאש

 ךיז טָאה רע ןוא ,ןעטייצ סיזירק עטסקרַאטש

 -ַאמ שינעד וד ןיא טכַאמעג רעלוּפָאּפ ךרודַאד

 .ןעזיירק עשיטיל

 ."וָאלַא" העז ,ץלָאה-רעלדַא

 ןוא יבַאר-פעישט ,ןַאמרעה .רד רעלדַא
 1889 רעװָאנַאה ןיא .בעג ,ןעינַאטירב-סיורג

 ןוא טרידוטש .1011 ןָאדנָאל .טשעג ןוא

 ײקָאד טימ טריאודַארג ,גיצּפוול ןוא ןָאדנָאל

 הכימס טגיוק ןוא 1869 ןיא עיפָאזָאליפ רָאט

 ןוא טרָאפּפַאר רעניבַאר ןופ תונבר ףיוא

 רע טרעוו רהָאי ןעבלעזנוא .18068 גָארּפ
 ,"שודעלאק שיאושוד" םעד ןופ לַאּפיצנורּפ

 "זויעב רעד ןיא רעניבַאר רעטעּפש רהָאי ַא טימ

 1879 ןיא ןוא ,ןָאדנָאל ןופ גָאגַאניס רעטָאוװ

 ,סוקרַאמ ןעהטיינ רעטָאפ ןיוז וצ ףליהעג סלא

 1885 ןיא .ןעינַאטירב-סיורג ןופ יבַאר-פעישט -

 -וזעב וצ ַאניטסעלַאּפ ןיא ןעזעוועג רע זיא
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסינָאלָאק עשידוי ֹוד ןעכ
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 -גָאּפ עשוסוָי וד ךָאנ טרילבַאמע טרָאד ךיז

 ןייז רעביא ;, טמהענ 1801 ןיא ןוא ,ןעמָאר

 רַאפ ןעטלַאהעג טָאה רע עכלעוו לעטש סרעטָאּפ

 .ןעבעל ןייז ןופ טשער יד

 -ייר ןעשילגנע םעד ןופ טסייג םעד ךָאנ

 עועיגילער ןיא ךיז רע טָאה םוטנעדוי ןעכ

 לעיפיוזַא רָאנ .טשימעג גינעוו רהעז ןעכַאז

 -ָאפעג טָאה טמַא ןייז ןופ רעילָאק יד לעפיוו
 ןייז וצ רעסעב טערַאטסעג ךיז טָאה רע .טרעד

 -גנע םעד ןופ רעהעטשרָאפ רעוויטַארוגיפ ַא

 סלַא רעדנעלגנע וד רַאפ קלָאפ ןעשידוי-שיל

 זיא קעווצ ןעזעיד רַאפ .אפוג ןעדוי יד רַאפ

 ןיא ןעשימ וצ ךיז ןעזעוועג גונעג םהיא רַאפ

 -ערעצ עלַאנָאיצַאנ שילגנע ןיא ,ןעכַאז-הקדצ

 עשיטימעסיטנַא יד רעביא ןעכַאװ ,ןעינָאמ
 ןוא עסערּפ עשילגנע רעד ןיא ןעגנומערטש

 רַאפ סלַא םיוג יד רַאפ רהעמ זיוח ַא ןערהיפ

 ןעזעוועג גיטיינ םהיא זיא וצרעד .ןעדוי יד

 עכייר יד ןוא ,דלעג לעיפ טפָא רהעז ןוא דלעג

 -ָאה לָאז רע זַא טגרָאזעג ןיוש ןעבָאה ןעדווי

 "עג ןיוש טָאה רעדיוו רע ןוא ;גונעג ןעב

 רעייז וצ ןעסַאמוצ ךיז לָאז רע זַא טגרַָאז

 טנעקעג טָאה רע זַא ,זיא רעכיז  .גנַאלרעפ
 טנעקעג טָאה רע לייוו .ןייז שרעדנַא ךיוא

 ןעדַארג רהעז א טימ ארמג טַאלב א ןענרעל

 .לכש

 -ָאה דנַאלגנע ןופ ןעדוי עשיסור יד ןעוו

 טהעג םוטנעדוי-המשנ סָאד וַא ,ןהעזעג ןעב

 רע'תמא רעד ַאד טינ זיא סע ,לייוו רעטנוא

 םהיא ןופ סגנַאֿפנָא ייז ןעבָאה ,בר רעשידוי

 -קַאט יד ןרעדנע לָאז רע ןרעדָאפ ןעמונעג

 טָאה םרַא ןעזעוועג רעבָא ייז ןענייז .סקיט

 -ַאפ ןעמונעג םורָאד ןעבָאה ייז .רעמהעווקעב

 -לעה ויז לָאז רע ןנחלא קחצי 'ר ןופ ןרעד

 ןעבָאה קעווצ ןעזעיד רַאפ ,ָאנווָאק ןופ ןעפ
 טָאה עכלעוו "תדה-יקיזחמ" יד טעדנירגעג ייז

 ןיא ןעבעל ןופ םינמס ןעגייצ ןעמונעג ךיילג

 יד גנאליוזַא .דנַאלגנע ןופ טדעטש עלעיפ
 ןעמ טָאה שחלב ןעגנַאגעגנָא זיא תדה-יקיזחמ

 ךלַאב ֹווזַא ,רָאנ טרעמיקעג םינ ןעביוא ךיז

 .ןיא ןעמוקנוירא ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה יז יו

 םעד ןיא רע טָאה ,עסערּפ רעשילגנע רעד

 ןייז ףיוא ףירגנָא ןַא ןהעז ןעמונעג ןיוש

 רע ןוא ,םיוג יוד רַאפ ןעגיוא וד ןיא טמַא

 .איסהרפב ייז ןעגעג ןעפמעק ןעמונעג טָאה
 -ַאוצָאס רעשידוי רעד ךיוא טָאה טלָאמעד

 הפצוח טימ ןעגנירּפשסיורַא ןעמונעג סומזיל

 -|ו סָאד זַא ,גידנעהעז .טירטס רענרעב ןופ

 ןוא ,ןעטלָאּפשעג זיא דנַאלגנע ןיא םוטנעד
 יד ןענייז ,ךיז ןעסייר ןעייטרַאּפ עדייב זַא

 טלַאּמש םעד ןיא ןיירַא רעלטירטס רענרעב

 רע רעלדַא רָאטקָאד ןופ ןרעדַאפ ןעמונעג ןוא

 עלַאוצַאס רעביא ויז טימ םיחוכו ןעבָאה לָאז

 "עג טייברַא רעייז ןעבָאה ייז ךיוא .ןעגַארפ

 -דַא טָאה סָאד ןוא ,םרילוקב ןעביירט ןעמונ
 -עלרעפ עסיורג ןיא טצעזרעפ טפָא רהעז ן'רעל

 ןעבָאה טירטס רענרעב ןוא אנווָאק .ןעטייהנעג

 -רעפ ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי עכילטע ענהעש

 ינורַא ןעניז ןופ טפָא רהעז זיא רע .טרעמיק

 זַא ,טייוו יוזַא ןעכַאז ןעבירטעג טָאה ןוא רעט

 טרוָאק ןיא ןעגידנע טזומעג ךיז ןעבָאה ייז

 -עצַארּפ יד ָאד ןעניימ רימ .(זיוה-סטכירעג)

 ןעמוקעגסיורַא זיא סָאװ םיטחוש וד ןופ ןעס

 וד ןופ הטיחש 'ודד ן'רוסא ןייז בעילוצ

 .תדה-יקיזחמ

 רעטנַאקעב רעד ויא ןענירעד ןעטמימניא

 רעד ןיא סיורַא הטימס ןיוװדלָאג רָאסעּפָארּפ

 -יטנא עירעס ַא טימ'':א146466248 06ת?ט/צ"

 -נַאגרעד ןענויז עכלעוו לעקיטרַא עשיטימעס

 ָאד .רענייב יד זיב ןעדוי ןופ דובכ םעד ןעג

 -ופטקַאט רחעז ַא טימ סיורַא רעלדַא .רד זיא

 -עג ,ךילטייצ ןעזעוועג זיא יז .טרָאװטנַא על

 ןוא ,רעפוורגנָא םעד וצ טסַארטנַאק א ,טגיסעמ

 -רעפ ַא ןעבעגעג רַאפרעד םהיא טָאה סערּפ יד

 קלָאפ ןעשידוי םעד טימ .טידערק ןעטנעיד

 ןייז .ןעזיוועג גנוגיילרעביא ןייק רע טָאה

 טָאה דנַאלגנע ןיא םינבר עשיסור ֹוד וצ סַאה

 איסהרפב טַאהט עכילדנעש א וצ טרהיפעג
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 יי יי שי שי יה עיה עמ עי עה עה עו עי עי עי עי עי עי יי שי עי שי עי עי עי עי; עי עי עייט עי עי עי עי עי עי שי עי עי י.י שיש עיעי עי. עי .עיימ עי עי .ןעימ עמ
 0 סאו טאש יש טו טו רעש רעש שש שש רע טו ר רשי א א לא נאטא נאט עי א אשי טאטע א, א אש עי עא יא טאר עי יא ראי, עי א א עא ר א יא א ר, א יאר

 ןייז ףיוא קעלפ רעגיבייא ןַא טבוולב עכלעוו

 ןיא ןעועוועג זיא סָאד .ןעקנעדנא ןעלבָאנ
 ןעבעג וצ ןעמָאבעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ,0

 רַאפ ,טג ןעשידוי םעד רעביא גנוניימ ןייז

 ,"ןָאישימָאק סרָאװיד לַאיַָאר" ןעשילגנע םעד

 רַאפ ףָארטש עטרַאה ַא טרעדָאפעג טָאה רע ואוו

 ן'מג עכלעוו ,דנַאלגנע ןופ םינבר עשיסור יד
 -עג טָאה (ויוה-סטכירעג) טרוָאק יד רעדייא

 ןעסירעגסיורַא טָאה סָאד .טג רהיא ןעבעג

 -ודוי עצנַאג יד ןופ ןעטסעטָארּפ עשימרוטש

 .רצ םענעגווא ןייז ןופ וליפא ,טלעוו עש

 וד טימרעד טָאה רע זַא ןעירשעג ןעבָאה עלא

 סיפ יד רעטנוא ןעפרָאוװעג ןָאיגילער עשידוו

 טינ ןעניפעג רימ .ץעועג ןעשולגנע םעד ןופ

 -סיוא רעבירעד ואוו דנעגריא ןעבָאה לָאז רע

 טהעטש טידערק ןויז וצ .הטרח ַא טקירדעג

 -נווא ןעועוועג לָאמַא זיא רע ,זַא טקַאפ רעד

 -נַאב ַא ףיוא גינעק םוצ ןעמוק וצ ןעדַאלעג

  .תבש א ןיא ןעלַאפעגסיוא זיא סָאד ןוא ,טעק

 ןערעוו וצ עטיב ַא טקישעג ךיילג טָאה רע

 טינ תבש ןֹוא געמ רע לויוו ,טגידלושטנע

 רַאפרעד םהיא טָאה גינעק רעד .ןערהָאּפ

 -לושטנע טסבלעזכיז ןוא טריטנעמילפמַאקעג

 עטנַאנעגָאז יד ןיוש ןענייז ןעגעגַאד .טניד

 פינ הכימס ןייו ןעגָארט סָאװ ?"םדנערווער"

 -ווקגיניילק" עכלעזַא ףיוא דיפקמ לעיפיווַא

 | .ןעט

 רע .עזעיגילער עלַא ןענייז ןעטפירש ענייז

 טימ םוטנעטסירק סָאד ןעגעג טריזימעלַאּפ

 -ויז קרעוו עניוז ןופ ןעמענ יד .טנַאלַאט סיורג

 :ןענ
 "'86זזמ0סמ8 0סמ 486 1 נא:

 280400664 םמצ סתמננפווהמ '186010812מ08 גת
 פטממסע1ל 04 486 40010288 04 1611 1024102.
 "ךטמ (0801ע01 220 218 1612411048 0

 86201889016 ת2110800מצ-*
 "ןסש1אמ 16ץ01} 40 1818800 (016280.7

 'דזמנטסמפנלצ (0011626 12882978."

 טרושטקעלעג ךיוא טָאה רעלדַא .רד

 -לעוו רַאפ םש-לעב םעד ןעגעוו ןעבירשעג ןוא

  -ווא טלעמַאועגנָא טָאה רע עיפַארגָאוב םנעב

 רע זַא טצַאש ןעמ .ןעטנעמוקָאד עשיטנעהט

 9,000 ךרעב טרעפילעג ןעבעל ןייז ךרוד טָאה

 | .תושרד
 טָאה גָאט-סטרובעג ס'רהָאי ןעט70 ןייז וצ

 ןעשילגנע ןופ סעיצַאלוטַארגנָאק ןעמוקעב רע

 -עשוד ,ּפָאשיב ןופ ,רעיעמ דרָאל ןופ ,גינעק

 לַארענעשזד ,סטרעבָאר דרָאל ,הטוב לַארעג

 .ערעדנַא עלעיפ ןוא רעגרעט

 "ונוו ךרָאפסקָא וד טָאה 1909 ינוי ןיא

 ַא ןופ םָאלּפיד םעד טקנעשעג םהיא יטיורעוו

 -סערג רעד זיא סָאד ,ץנעדורּפסירוי רָאטקָאד

 סָאד .ןעבעג ןעק דרָאפסקָא סָאװ דובכ רעט
 -אעהט ןַאינָאדלעש ןיא ןערָאװעג ןוהטעג זוא

 .רד ןעזעוועג זיא טנַאטנעזערּפ רעד ןוא רעט
 -וי ליוויצ ןופ רָאסעּפָארּפ סויקער רעד ,ידוג

 ןעזעוועג זיא גנולמַאורעפ יד .ץנעדורּפסיר
 -עגישילגנע רעד ןיא עטסכוורסולפנויא יד

 טנַאטנעזערּפ ןופ עדייר יד .טלעוו עטעדליב

 :ןויטַאל ןיא ןעזעוועג זיא
 1,אטמ א"די10,

 11 סזימג4ממ1 46162,

 100610ע18 גמ 2ט16 610184 2020118 680880
 .6104113 20 11621100 6004+צ}

 ?טז18 01ט1118 1:04688016 6810 190011212)
 1:12086040 ע0018 טנגעטזגמ (ןטטת+| 6
 69 ם01168 6019214440 ?טנג 6112תג תנוט 8
 טנע?ג+וסט8 סנתממוסט8 .09188נ4ט4+ 06
 88060617640410 םטזמזמס 2004 8308 קסמסמ08
 2000401142446 םטזמזמת תסמ ?המוטזמ 2004
 8108 8660 206 26מ/סזג 0064210200 טתנ-
 ץעס18תנגמ תסתמ 1101061100 {עטוסש. 6
 זמתומסזס 18:82 1180664/ 4000 8
 (ןטסניטצמ 1101 מסמ 8/ס1מ0מ04זמ( 06
 2608 106421028) ט?9 ףט1 116מע:001טנמ 1מ 116-
 {סע18 6816816 טס184008 60601020 111161108
 8008 6118ט611+, 862168 2116088 20016114.
-018 208916 2220 2010006 00260189081/00 
 סוטנג 1:02641ת11 1מווז טמנ נת סע ָ 6
 ס81190/ 606 400660601 2106 6104062112 18-
 זמהזמ ?010; 68 ףט0 46100076, קס ?8מ/?2זג
 8תמסזהגממ 861160 8?1ת82?1זג 200619011420612
 9?2400ט8 680 וג1 תסומותסנמ 1616 16טט68
 ס211 2?8066?טנג ומ טנזי'סס 802 1076218418.
 (619861929614 1מסזטנג 6טזמ 602011206 זמוזה
 2410441 10661412 2016 104012; תטתמ-
 ףט2נמ, גט סטנמ 60260026 104ט02/, זמומטפ
 108060?01 |8686 {01000060849| (טהזגמ סטזג
 |68864| 0110808. 12:1061008 61 גמ 8
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 סו'8; 266 180060 112 ט1 2116ת0/טזמ סטז8זג
 תסמ 1806164 110נמומטנג 862611 טמנוטס0

 2נמ1סטזג 1666 ע0681:6018, 0? ףט1 ק8טמסנטנג |
 גמ18סנסנגעמ , 86612142496 ס0מנט?סזטזגמ, ק8/-
 1'סמט8 6481100ע19 266נז110ט8, 2010401 ם/ג-
 188נז0018. 10409801ט10 1מ8ו?תתג 6161068112ז02
 8916710118491 (02118112מ:8 2611010400 8
 000118 8098 2111 1108 ((ט2זמ 168141-
 זמסצטנמ סנ1צגטנג 316 1460!טתמ?) , 270222318-
 811008 164601016 0068 טס10 ך(סגיעגט108 6
 ןט12814/8 20 1080 6028611098 69 1נ1סט8
 ןגמסיוג18 64/16888---116012162, 60611082164/
 4048011628--10ת9טצמ 680 16161:6; 824418 6
 116 0ט010040 ות 10 (2801101, 260811080-
 עתותזמ 680128910210 1128608ט28ט70110 16-
 1616 (סמט8 ןֿפזמ 408601291014 (ט6
 202106 המתמופ 661?טזמ 112692?ט014006 08)6-
 4014 0 10189011410 106260זטצג 1ומ 2
 1?11201181מטג1 מהניע2ע6110. 0106 4
 09 זמהצונתס סקטמסנ?פטמטזמ 686 16 0
 תס8מנוג 60 8ממ0 ףןט0 860902268ומטזמ 28-
 {810:4 140866 6616מ/24716 קע0016 6
 1061142 2 תמס 166112402 0170181188 0818
 {0מ0ע18 ?1?ט1טמג 40028160. ם?נםהתמ 0
8 6010110464 464 0860 12800004 19 
 014)102 69 ם1טו2 '20ט0118 08?86266" 2 -
 161849: ףט06 1010 601606 20416 ץנסס2ממונע !
 01:8086210 ט70018 1161זמ2ממשזמ 4616
 88006428 '1860108108 ץטע016880ע61ג 3מ 1/83-
 ץס018144906 880601 100416286 10מ0ו18 6888
 01689טז0, ם? 24ת66ה?ט 2440 27260טו0 406-

 ןס118 ומ ?ט16 ס1ט11 2020118 6808.

 : טצעזרעביא

 ןיא סָאװ ןַאמ ַא רָאפ ךייא לעטש ךיא"

 .רַאפ טעטכַאעג ןוא ,טנַאקעב ןעמעלַא זנוא

 ןייז רַאפ ןוא ,טלַאה רע סָאװ ןָאיציזַאּפ ןייז

 ווא רע .טציזעב רע סָאוװ רעטקַארַאכ טַאווירּפ

 םעד ןיא ןעדוי ּוד ןופ רעניבַאר ַא זיולב טינ

 ןופ םעטכַאעג ךיוא ויא רע ,ךייר ןעשיטירב

 ַא רעייז סלַא טלעוו רעד רעביא ןעדוי עלַא

 וצ רעהוירפ סָאװ טינ סייוו ךיא .רעהעטשרָאפ

 עשידוי ןיא סיגטנעק עסוורג ןייז ;ןעצעש

 רע סָאװ גנוטסויל עסיורג יד רעדָא ,ןערהעל

 ערהיא ןיא טעטינַאמוח רעד רַאפ ןעבעגעג טָאה

 רהָאו גיצריפ ןענווז סע .ןעמרָאפער עלַאיצָאס

 ןָאדנָאל ןיא ןענישרע ויא רע סלַא רעביארָאּפ

 -העלעב וצ ,ןעגידיירּפ וצ ;טייברַא ןיוז וצ

 טפַארק ןייז רע טָאה רהָאי-ויב-רהַאי .ןער

 ןיוש טהעטש ןעמָאנ ןייז זיב טרעסערגרעפ

 זיולב ךיז ןעניפעג סע ואוו עפוטש רעד ףיוא

 -עגנָא ןַא טבעלעג שיטקַאפ טָאה רע .רָאַאּפ ַא

 -סוּפ זַא ןעגָאז ןָאק ןעמ .ןעבעל סעטקנערטש

 רע .טנַאקעבנוא םהיא ןענייז ןעדנוטש עט

 יװ טגיטפעשעב רהעמ ןעזעוועג לָאמנווק ןוא

 רע דנערהעוו .ןעדנוטש עגיהור ענייז ןיא

 "ווא ענייז ןופ לחהָאוו םעד רַאפ טגרָאזעג טָאה

 ײוול יד ןעפלָאהעג ךיוא רע טָאה תוליהק ענעג

 -נוא ןַא ןהָא ,ערעדנַא ןופ עדנעלע ןוא עדנעד

 -נערב .עסַאר רעדָא ןָאוגילער ןופ דעישרעט

 רעד ןיא עיּפָארטנַאליפ עשודוי וד גודנעג

 -הענרעטנוא עכילטסירק ןופ ןָאיצַארעּפָאָאק
 וצ טרעטנהענרעד קלָאפ ןיוז רע טָאה ןעגנומ

 ןעשיווצ .קלָאפ ןעצנַאג ןופ ןעסערעטנוא יד

 ןיא ,שילגנע ןיא עלעיפ ,ןעטפירש ענייז

 -רעד וצ גונעג זיא שיערבעה ןיא ןוא שמייד

 -עב ןייז ןוא לוריבג ןבא" קרעוו ןייז ןענָאמ

 "עיפָאוָאליפ ןעשיטסַאלָאקש רעד וצ גנוהוצ
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 עי יה שיח עי שיה יו עיר יה שיהיה שיהיה עי קי עי עי עי שיהיה עי עיר עי עי עי עי יה ,עיה עי שי זיי עי עי עי עי עי שי עי עי עי עי עי עי שי עי עייה שיט שיסט עיס שיט שיט עי שייס-
 ישי שיש שיט קייטעשייט שיט קייט שיט שיט שיסט יש אש טאש יא טאש עי יש טאש אש אש טוט טא סע טאש טאש טייטש יש טיש טאטע טאש טאקע נעט וו רע ר ר א ר ר עי עא ריי ריי עי עי

 טכיורעביא ןַא" קרעוו ןייז ןַאד (שילגנע)

 רעזנוא ".עטכישעג עשודוו-שולגנע יד רעביא

 ןייז םרעייפעג רהָאי ןעזעיד ןיא טָאה טסַאג

 סע זַא טלהיפעג ןעבָאה רימ ,רהָאי סעט0

 -רַאבקנַאד ןופ קורדסיוא ןַא ןעזעוועג טלָאוװ

 -בייצעב לָאז טעטיורעווינוא רעזנוא זַא טייק

 ןוא םָאלּפיד-נערהע ןַא ךרוד-ןעטַאהט ענייז ןענ

 ערעזנוא ןופ שינפעיט ֹוד םווא ןעטעב רימ

 ןוא דובכ ךָאנ ןעבעלרעד לָאז רע זַא רעצרעה
 *.קילג

 -דַא דערפלַא .ווער ,ןהוז רעגיצנייא ןייז

 ןימי לכ ,ןַאמרעגנוי רענעגנולעג ץנַאג א ,רעל

 א ךרעב ןעברָאטשעג םהיא זוא ,רעקנַארק א

 םיוק ,םואעליבוי ןעטרעיופעג םעד ךָאנ רהָאי

 .טלַא רהָאי 90 עכילטע

 ,טצרַא רעשיכיירטסע ,רָאטקיװ רעלדַא

 ןעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס םעד ןופ רָאטקַאדער

 -ויברַא רעטמהירעב ןוא | 6616161261/" ןַאגרָא
 ,1889 ,גַארּפ ןיא .בעג .רַאטַאזינַאנרָא רעט

 -רָאד רעד ןיא טמהענ ןוא ןעיוו ןיא טרידוטש
 ןעשיניצידעמ ןיוז טעטיזרעוװינוא רעגימ)

 -נעמַאזוצ ןיא טצרַא סלַא גידנעמוק .םַאלּפיד

 "עג ךיז רע טָאה סַאלק ןעמרָא םעד טימ גנַאה

 .םעלבָארּפ רעטייברַא סָאד ןערידוטש ןעמונ

 -קַארּפ ןיוז ןופ םהיא טָאה םוידומש רעזעיד

 ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ןעסירעגבָא סיס

 -ניא-רעטייברַא יד ןיא ףמַאק-רעדעפ םעד וצ

 ןיא ןעבָאה לעבעב ןוא טכענקבעיל .ןעסערעט

 ויז .דַארעמַאק ןעטוג רהעז ַא ןענופעג םהיא

 -עגפיוא עינַאּפמָאק רעייז ןיא םהיא ןעבָאה

 -עגסיוא ןַא ןערָאװעג זיא רע ןוא  ןעמונ

 ןעבעל ס'לַאססַאל .טסולאיצָאס רענעכָארּפש

 רהעז ַא טכַאמעג םהיא ףיוא טָאה ןעקריוו ןוא

 "ףַאטיּפַאק" ס'סקרַאמ לרַאק .קורדנויא ןעטוג

 -דנורג עגיטכיר ֹוד סלַא טנעקרענַא רע טָאה

 ןייז ןיא .עימָאנָאקע עשיטילָאּפ רעד ןופ עגַאל

 -וּפַאק ןעגעג ףמַאק-רעטויברַא רעד זוא טיוצ

 טָאה רע .רעטריזינַאגרָאנוא ןַא ןעזעוועג לַאט

 וד טגנערטשעגנָא טנַאלַאט ןעצנַאג ןייז םורַאד

 ןעזעיד טימ .ןעריזינַאגרָא וצ רעטייברַא

 סָאד רַאפ ןעפמעק ןעגנַאפעגנָא רע טָאה קעווצ

 ךיוא טָאה רע סעכלעוו טכערדלהַאװ עניײמעגלַא

 ןעבָאה עיגרענע ןייז ןעקנַאדרעפ וצ .טפמעקרע

 -עגנָא ץרעמ ןיא ךיירטסע ןופ רעטייברַא יד

 ןעלהַאװ יד ןיא לייטנַא ןַא ןעמהענ ןעביוה

 -ַאדידנַאק עשיטסילַאוצָאס 14 ןוא 1807 ןופ

 -סכיור ןיא לָאמנעטשרע םעד טימ ןענייז ןעמ

 טסבלעז רעלדַא .ןערָאװעג טקישעגניורַא גָאט

 עשיטימעסיטנַא עלַא לייוו ,ןעלַאפעגברוד זיא

 -ויארעפ םהיא ןעגעג ךיז ןעבָאה ןעייטרַאּפ

 געט עטצעל ענייז זיב ןעזעוועג זיא רע .טגונ

 *רטש1סמס 2ג1061661 261?ט0/ ןופ רָאטקאדער

 ןעבעירשעגנָא טָאה .1918 ןיא ןעברָאטשעג |

 ןוא ץעלַאוצָאס רעביא ןערושָארב עלעיפ

 ןופ עכנַאמ ךיוא יווװ ןעגַארּפ עשימָאנָאקע

 ןעשיסור םעד סיוא ןעטפורש ס'קַאינּפעטס

 .טצעזרעביא ןעשטווד ם'נוא |

 ךיירטסע ןעוו 1018 ןופ 99 רַאונַאי ןיא

 ןעלהיפ ןעמונעג המחלמ-טלעוו רעד ןיא טָאה

 ךיז טמהענ ןעדָאּב רעלַאנָאיצַאנ רהיא זַא

 ןוא ,סיפ ערהיא רעטנוא ןעלסוורט טסנערע
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 ןעטסנערע רהעז ַא ןעמונעגנָא ןעבָאה סקוורטס

 -- :הטַארטכייר ןיא רע טגָאז רעטקַארַאכ

 ןיא .טלָאװעג טינ המחלמ יד ןעבָאה רימ"

 סָאװ עכלעזא ןַארַאפ ןענייז לַאַאז ןעזעיד

 -עק רעטייברַא יד .טלָאװעג אי רהיא ןעבָאה

 דנַאל סָאד .ןעגָארטרעד רהעמ טינ רהיא ןענ

 ךיז ףוַאד סע .ןערעוו טיובעגרעביא ףרַאד

 עניילק עלַא ןופ עיצַארעדעפ ַא וצ ןערילומרָאפ

 .ךיירטסע ןעמַאזוצ ןעלעטש עכלעוו רעקלעפ

 טינ טעוװ סע .ליוו קלָאפ סָאד סָאװ זיא סָאד

 סע סָאװ ןעגירק טינ טעװ סע זיב ןעהור

 | ".ליוו

 -ניא ןַא ןערינַאלּפ ןעמונעג דלַאב טָאה רע

 ןיא סערגנָאק ןעשיטסילַאיצָאס ןעלַאנַאוצַאנרעט

 -עיד ףיוא קעװַא זיא רע רעדיוא .םלָאהקָאטש
 עמייהעג ַא טַאהעג רע טָאה סערגנָאק ןעז

 רעד ןוא ,ןינרעשט ףַארג טומ גנודייררעטנוא

 א ןעוָאלעגסיורַא גָאט ןעבלעזמעד ןיא טָאה

 עטמַאעב עטסכעה וד וצ רָאלוקריצ ןעמייהעג

 ןופ דנַאטשוצ ן'תמא םעד גידנעגָאזסיוא

 -עג זיא סָאד .המחלמ רעד ןיא דנַאלשטייד

 טַאהעג ארומ טָאה רע לייוו ,ןערָאװעג ןוהט

 םלָאהקָאטש ןיֹא ןוהט סָאד טעוװ רעלדַא זַא
 ןופרעד ךיז ןעלעוו עטרילַא יד ןעוו ,זַא ןוא

 -דנַאה ןעזָאל טינ ךיז ייז ןעלעוו ןעסיוורעד

 .םולש ןעגנירג ַא טימ ןעל

 -רעפ רעד ןיוז טגעלפ רע לייוו ,רַאפרעד

 -ודַאר יד ןעבָאה גנורעיגער יד וצ רעטיורט

 רעד" ןעפורעג םהיא ןעטסילַאוצַאס ערעלַאק

 ןיוז ?.טַארקָאמעדילַאיצַאס-רעכילגינעק-רעזייק

 -געג ַא רענייז ןעזעוועג זיא ןהוז רענעגווא

 .("ךירדעירפ רעלדַא" העז) .רענ

 טנעכייצעב סָאװ טרָאװ יינ ַא ,םזירעלדַא
 ןופ ןעפַאשעג ,םינבר עשידוי ןופ סָאלק ַא

 ;דנַאלגנע ןופ יבַאר-פעישט רעלדַא ןַאמרעה .רד

 ןוא דנַאלגנע ץנַאג רעביא טוירּפשעגסיוא זיא

 ןעסיורג ַא ןיא ךיוא יוװ ,סעינָאלָאק ערהיא

 .ןיײמעגלַא ןיא ןענווז ויז .אקירעמַא ןופ לייט

 רעשידוי ַא סָאװ ןעכַאז ןיא דנעסיוונוא רהעז

 ךיוא ןעכוז ייז ,ןעסיוו וצ גיטיינ טָאה בר

 רעד טימ ןעגיטפעשעב וצ ךיז גינעוו ץנַאג

 ,םיחלג יוו ךיז ןעדיילק ןייז ,המשנ עשידוי

 "וער* לעטיט ס'חלג םעד טימ ךיז ןעפור

 -לעזעג-נעיורפ ןיא ףיוא ךיז ןערהיפ ,"דנער

 -וז יוז ןופ עלעיפ ןוא םיחלג יד יװ ןעטּפַאש

 וצ םיחלג וד ךָאנ טכיזניה רעזעיד ןיא ןעכ

 .ןעגווטשרעביא

 -ודנעטערּפ קלָאפ ןעשידוי םעד ןעשיווצ

 עסיורג ענויק ןיוז וצ טינ וליפא ייז ןער

 -לעזַא סלַא ויז ןעכוז רעבָא רַאפרעד ,םינדמל

 ןוא ,ןעטסירק יד ןעשיווצ ןענוושרע וצ עכ

 ייז ןעפרַאװ ןעכיירע וצ שיטקַאפ סָאד ודכב

 עשידוי יד ןופ טעטירָאטיוא יד רעטנורַא

 יד .ןעטסירק יד ןופ ןעגיוא יד ןיא םינבר
 ייז ןעשיווצ טריטסיזקע סָאװ המחלמ עגיבייא

 ןיוש טָאה דנַאלגנע ןיא תדה-יקיזחמ יוד ןוא

 -נַאקס עכולטנעפע וצ טרהיפעג לָאמ עגינויא

 ואו (טמשמ-יתב עשילגנע וד ןיא) ןעלַאד

 -נייאעב ןָאיציזָאּפ ןייז טימ טָאה רעלדַא .רד

 ןעשיסקָאדָאטרָא םעד ןעגעג רעטכיר יד טסולפ

 רע סָאװ זיא ויבַאד ינָאריא יד .םוטנעדוי

 טלעוו עכילטסירק וד רַאפ ךיו טָאה ןיילַא

 ןיא דוי רעשיסקָאדָאטרָא ןַא סלַא טרהעלקרע

 עשיסקָאדָאטרָא וד טָאה רע סָאװ טייצ רעד

 ןיא זיולב .ןברוחל דע ןעזעוועג ףדור םינבר

 ןעטסירעלדַא יד ןעבָאה ןעטייצ עטצעל יד

 -ָאה ןוא תופידר ערעייז ןעזָאלעגכָאנ עלעסיבָא

 עשידוי רַאַאּפ א דסח יּפ-לע ןעזָאלעגוצ ןעב

 רהעז ןערעוו ייז ,רעבָא ןיד-תיב ם'ניא םינבר

 רעד ןופ ןעטלַאהעגקירוצ עזייוו רעגיטכיזרָאפ

 הלילח ןעלָאז ייז טיוקכולטנעפע רעבכילטסירק

 ענעלָאװשעגנָא יד םיוג יד ייב ןייז לטבמ טינ

 "רעד ןיוש טָאה םזירעלדַא רעד סָאװ טייקסיורג

 .רעהַא זיב טכיירג

 רעשידוי (רענוװָאק .א) ,בקעי רעלדַא
 -ַאג ,ווָאניד ןיא .בעג .טסירָאמוה ןוא רעטכיד
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 טרירגימע גנוו .1887 רהָאי ןיא ,ןעיציל

 טימ הייר ַא טָאה רע ואוו ,ַאקירעמַא ןייק

 ןעבעל ןעשירַאטעלָארּפ ַא טרהיפעג ןערהַאו

 -עגנָא הירפ טָאה .קירבַאפ ןיא רעדיינש סלַא

 -ול ,ןעליטש ַא ןופ רעדעיל ןעביורש ןעביוה

 ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ ןיא רעטקַארַאכ ןעשיר

 -רע ןענייז ייז ןופ עטסעב יד .ןעלַאנרושז ןוא|

 רעד טימ ."תונורכז, גנולמַאז ַא ןיא ןענוש

 -עלבנעכָאװ עשיטסירָאמוה יד ןופ גנודנירג

 רעלדַא טרעוו "סדנוק" ןוא "רעצעביק" רעט

 ץנַאג ַא--לעקיניוא ם'קווח ןיא טלעדנַאוװרעפ

 ןייז טימ ךָאד .טסירָאמוה ןעגידעבעל ,ןעשירפ

 -ויװ ןייז ןיא ?סטרעוורָאפ" ןוא גנַאגרעבירַא

 רענוװַאק .א ןיא גנולדנאוורעפ רעגידרעט

 ךרוד רעטנורַא רחעמ ץלַא רָאמוה ןייז טקניז
 -סָארּפ םעד וצ ןעסַאּפוצוצ ךיז גנובערטש ןייז

 ,"עדנעבעלעט-עטנעי" טימ .קַאמשעג ןעטסעט

 ,סעירעס-ץיוו עכַאלפ ;,ג.ד.א "רעיוּפָאק השמ"

 ןיא םיוא רהעמ ךיז טקורד רָאמוה רעד ואוו !

 -ווקטרעּפמולעגסיוא ןוא ןעשינעמורקרעביא -

 ןענייז ןעטפירש עשיטסירָאמוה ענייז .ןעט'

 1018 ןיא "עטנעי" : םרָאפ-ךוב ןיא ןענישרע

 .1019 ןיא "ןעטונימ עכילהערפ" דנעב 9 ןיא

 יד ןופ רענייא ,9פ בָאקַאי רעלדַא

 ןוא 1886 .בעג .ןערָאיטקַא עשידוי עטסערג

 -ולטע ןעגנַאגעג .סעדָא ןוא טעוװעדָאהעגפיוא

 -סיערוועי ןיא רעטעּפש ,רדח ןיא רהָאי עכ

 וד וצ קשח רהעמ טגיוצ ,עשטשולישטוא ַאיַאק

 -הנוק ךיו טָאה רע ןוא ,ןענרעל םוצ יוװ סַאג

 "עג םהיא טָאה ןעמ ;קיומ סלַא ןעזעוועג םש

 לעגניא-קוש ַא ןופ---"קַאלוק עלעקנַאו" ןעפור

 .ןיא רעביירשרעביא ןַא זיב םָארק-טינש ַא ןוא

 -רעלַא טריבורּפסיוא רע טָאה עירַאלעצנַאק ַא

 .טגעלפ טויצ עגידעל ןייז .ןעגנוגיטפעשעב ויל

 ןעשיטדָאטש ןיא הרבח טימ ןעגנערברעפ רע-
 ןערָאװעג ןעביוהרעד ויא רע זיב רעטאעהט

 -ַאלק" רעביא תחיגשמ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ

 (.ד .ז) "ןערָאיק

 געירק ןעשיקריט-שיסור:ןופ טווצ רעד ןוא

 ןעוו ןוא ,יימרַא רעד ןיא טנעידעג רע טָאה

 טָאה טסנעיד ןופ טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה רע

 ןוא טייצ רעד רעטנוא זַא ,טסואוורעד ךיז רע

 -ַאעהט רעשידוי ַא ןערָאװעג טעדנורגעג ןווש

 ןופ ןערָאיטקַא רָאּפ ַא ןוא ןעינעמור ןיא רעט

 "וצ ןוא סעדָא ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ןעטרָאד
 -סקלָאפ וד ןופ עינַאּפמָאק ַא טלעטשעגנעמַאז

 : .רעגניז

 ןעמ סָאו ןעגנולעטשרָאפ עטשרע יד ייב

 ןוא בולק 'ינעלסעמער ןיא טלעיּפשעג טָאה

 יי 44

 שי ;? / | '

 טַאהעג עלָאר עטשרע ןייז רעלדַא טָאה ,סעדא

 ?רעוו ןהָא עלָאר ַא ,"רעטכָאט ענזורּפַאק" ןיא

 | .רעט

 ןעמונעגנוירַא םהיא ןעמ טָאה רעטעּפש

 ןעדַאפדלָאג סָאװ ,עּפורט עדנערעדנַאװ ַא ןיא
 סָאד ןוא ץניוװָארּפ רעד רעביא טקישעג טָאה

 .עלוש עשיטַאמַארד ןייז ןעוועג זיא

 ןעטָאברעפ זיא רעטַאעהט רעשידיא ןעוו

 ןעמַאווצ רעלדַא זיא דנַאלסור ןיא ןערָאװעג

 : ןערהָאפעגקעװַא ןערָאיטקַא עכילטע ךָאנ טימ

 -רָאד ייז ןעבָאה רעטַאעהט ןייק .ןָאדנָאל ןייק
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 ייז ןעבָאה ,ןעמהענ וצ חכב טַאהעג טינ ןעט

 ואוו ,'ןעבולק" ןעגָאז וצ ווזַא טעדנירגעג

 םעניילק ַא טלהָאצעג ןעבָאה רעדעילגטימ יד

 -קַא רערעסערג רעד טָאה ןופרעד ןוא רעכָאוװ

 .תוריכש עמירָא טָאהעג רָאיט

 טָאה ןָאדנָאל ןיא רהָאֹי רָאָאּפ עטצעל יד |

 ןיב ,בולק סעסנורּפ ןיא טלעופשעג רעלדַא

 קילגמוא ןַא ןהעשעג 1887 ןיא ןיא ןעטרָאד

 .ןעמוקעגמוא ןענייז ןעשנעמ ןהעצעביז ןוא

 ןופ ןעפָאלוצ ךיז ןענייז ןערָאיטקַא עלַא טעמכ
 טָאה עינַאּפמָאק ַא טימ רעלדַא ןוא ,ןָאדנָאל

 .ַאקירעמַא ןייק טזָאלעגקעװַא ךיז
 דנַאל ןעיינ םעד ןיא ךוזעב רעטשרע ןייז

 טשרע ןוא רעגיד'לזמ ןייק ןעוועג טינ זיא

 עחתשהל ןעמוקעג ןיוש רע זיא 1890 ןיא

 ןערָאװעג םורַא ייווצ-רהָאי ַא ןיא זיא ןוא

 .רעטַאעהט םעניולק ַא ןופ רָאטקעריד

 טייצ רענעי זיב ןערָאיטקַא עטס'בושה וד

 -ךַא .רעגניז ןוא רעקימָאק ֹוד ןעוועג ןענייז

 ןוא ןעגנוז םוצ לוק ַא טַאהעג טינ טָאה רעל
 -סיה יד ןופ ןעלָאר עשידלעה יד ןיא טָאה רע

 רע .ןעלעיּפש טנעקעג טינ ןעטערעּמָא עשירָאט

 טרָאס רעדנַא ןַא ןעכוז טוומעג רעביראד טָאה

 רעמַאעהט םענוילק ןייז ןיא ןוא ,רעקיטש

 טפור ןעמ סָאו ןערהיפפיוא ןעמונעג רע טָאה

 -קַא ןַא טָאה ויז ןיא תמחמ ,ןעסעיפ ערעסעב

 ךיז ןענכיוצוצסיוא טיוחנעגעלעג רהעמ רָאיט

 | .ןעלעימש ן'טימ

 ןעסעיּפ עשיסור וצ םהיא טָאה ןעגיוצעג

 -םילנהע ןַא ןעבָאה ןעלָאז סָאוװ עכלעזַא רעדָא

 עלוש סיקסווארטסא ןופ עשיסור יד וצ טייק

 וצ ןעזיוועגסיורא קשח גינעוו טָאה רע ןוא

 ןעלָאר עשידוי יד ןופ .ןעלָאר עשידוי טכע

 -עג גנוריטרָאס רעגנַאל ַא ךָאנ ןענייז סָאװ

 וד רשפא ויא רַאוטרעּפער ןייז ןיא ןעבילב

 -עק ןעשידוי" ןיא על'השמ בר ןופ עגיצנויא

 רעד ןיא ךמל :ןענייז ערעדנַא יד ."רול גינ

 ןיא רעילָאטס רעד עיזָאמ ; "שנעמ רעדליוו"

 -לָאג ;"ףרוטמ" ןיא ןויצ-ןב ;?"תעדה ץע"

 ןב עשילא ;"טפַארק ע'תמא" ןיא רעוויוונעד

 וָאדוילכענ ;"היבא ןב עשילא" ןיא היובא

 רעגידעבעל" ןיא ַאידעפ ,"םיתמח תיחת" ןיא

 "הָאי עטשרע יד ןיא .יָאטסלָאט .ל ןופ "תמ

 לאירוא ןופ ןעלָאר יד טלעיּפשעג רע טָאה ןער

 -טעב רעסעדא"* ןיא רעלטעב ןופ ,אטסאקא

 .לג.ד.א טַאדלָאס על'השמ ,"רעל

 טימ רעלעיּפש רעשיטסילַאער א ויא רעלדַא

 סָאװ ,ןעברַאפ עשיטנַאמָאר וצ גנוגוונ ַא

 -קעפע עשיטַאמַארדָאלעמ וצ טפָא םהיא טביירט

 גידעשטסאל ןוא ךייוו זיא םיטש ןייז .ןעט

 -ַאה רַאפרעד רָאנ ,רענעט עטשרעטנוא יד ןיא

 -עגנַאנוא ןַא רענעט עטשרעביוא ענייז ןעב

 ןווז .טייקטגנערטשעגנָא ןוא טייקפרַאש עמהענ

 רע .לָאפסקורדסיוא ןוא שיטענגאמ ןיא םינּפ

 סיוא ךיו טנעכויצ ןוא קרַאטש ןעלהיפ ןָאק

 טדנעוו בור סָאד רעבָא ,סענעצס עגיטפעה ןיא

 .ןעלטימ ערַאטנעמעלע עמַאס וצרעד ןָא רע

 עטשרע עגינעוו יד ןופ רענווא זיא רעלדַא

 -עוו רעדָא רהעמ טָאה סָאװ ןערָאיטקַא עשידוי

 גנונוימ רעד טימ ךיז טריסערעטניא רעגינ

 םינ רָאנ ןעוו ןוא ,ץנעגעלעטניא רעד ןופ

 -עג רע טָאה ןעסערעטנוא ענייז ןעגעג קרַאטש

 .רהיא ייב ןייז וצ ןח אשונ טכוז

 . ןעשידוי ןופ הפוקת רעטצעל רעד ןיא

 עיציבמַא יד ןעריולרעפ רע טָאה רעטַאעהט

 ,פמוז םעד ןיא ןיירַא סיפ עדייב טימ זיא ןוא

 לַאפ ן'כָאנ ענהיב יד ןעגנולשרעפ טָאה סָאװ

 .עמַארד רערעסעב רעד ןופ

 ,סיסנערפ ,עילוצ רעטכעט רעיפ ענייז

 "וידוי רעד ףיוא ןעלעיּפש אלעטס ןוא עילא

 .ענהיב רעש

 ןיא רעניבַארידנַאל ,רַאזַאל .רד רעלדַא

 ןרעייב ,1810 ,ןעבעלסניא ןיא .בעג .לעסַאק

 טרידוטש .1880 ןעדַאבסייו ןוא .טשעג ןוא

 רעד ןוא רעטעּפש ,רעטָאפ םייב סגנַאפנָא

 -נלעג ןיא רעטיירנהוק שריה 'ר ןופ הבישו

 גנוב םהרבא רעניבַאר םייב רעטעּפש ,ןעזיוה
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 רעגרובצריוו סָאד ךרוד טכַאמ .גרעבצריוו ןיא

 -ָארּפ ןופ גנוטייל יוד רעטנוא טעטיזרעווינוא

 רעביא ךיז טריזילַאוצעּפס .רענגַאו רָאסעפ

 1888 ןיא טגירק וןא רוטַארעטיל עש'גניססעל

 .עיפָאזָאליפ רעד רָאטקָאד ןופ םָאלּפיד םעד

 -ַאנוס וד" גנוטייצ יד רע טעדנירג רעטעּפש
 ןיא .רהָאי 2 טרישזידער רע עכלעוו ?עגַאג

 -ווב םוצ םודנַארָאמעמ ַא רע טביירש 0

 -נוא טקורד רע רעכלעוו ,טנעמַאלרַאּפ ןעטשרע

 גנולעטש עכילרעגריב יד" ןעמָאנ םעד רעט

 -עפָא ןַא ךיוא יו "'ןרעייב ןיא ןעדוי רעד

 ,לָאוללַא .רד עטגדרָאעגבא יד ןַא ףעירב םענ
 יד" : ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ּפּפעס ןוא ,דנַאלור
 ".ןעדוי רעד ןָאיגילער דנוא ןָאיצַאּפיצנַאמע

 ןעבָאה ןעטפירש עדייב .1820 ןיא טקורדעג

 טרעוו רעטעּפש רהָאי 9 .לעיצ םעד טכיירגרעד

 -נערינָאיצקנופ .לעסַאק ןיא רעניבַארדדנַאל רע

 ןופ עהייר ַא ןעזָאלעגסיורַא טָאה בר סלַא גיד

 גנורעדָאפ רוצ עגערטרָאפ" קרעוװ עלָאפטרעוװ

 ןעגנוצעזטרָאפ וירד ןיא ?טעטינַאמוה רעד

 ןוא בויא ןעשיווצ לעלַארַאּפ ַא טהיצ רע יאוו

 עדייב יד ןופ טהיצ ןוא ,טסיופ ס'הטעג

 -עּפ ןוא סומזימיטּפָא" קרעוו ןייז וצ הָאטש
 טביירש טייקרהעלעג עשידוי ןופ ."סומזימיס
 "טייהזייווסנעבעל דנוא טלעוו עשידומלת" רע

 רעד ןיא תובָא יקרּפ יד טרהעלקרע רע ואוו

 ןיא "יאמש דנוא לליה" ןייז .ךַארּפטש עשטייד

 -וי ןעסַאלק עלַא ןעגינויארעפ וצ טעמדיוועג

 -נולדנַאהבָא עשיגָאגַאדעּפ לעיפ טביירש .ןעד

 ץגידנעבעל ןיא עגערטרָאפ טרעפיל ןוא ,ןעג

 -ייז קרעוו עלַא .ךַארּפש עדנעהיצנא רהעז ןוא

 רָאנ ,שטייד ןיא טקורדעג ןוא ןעבירשעג ןענ

 -עה םעד טָאה קרעוו עטנַאמרעד עטצעל סָאד |

 .ןעסָאלשעגניוא ךיז טימ טסקעט ןעשיערב

 -סרעטלע ,ןעהטיינ סוקרַאמ רעלדַא

 ןעהטיינ יבַאריפעישט םעד ןופ ןהוז רעמ

 -רעפ טצעל םוצ רעדורב ןוא ,רעלדַא סוקרַאמ

 .רעלדַא ןַאמרעה .רד יבַאר-פעישט םענעברָאטש

 ןיא .טשעג ןוא 1887 רעװָאנַאה ןיא .בעג

 -יזרעווינוי רעד ןיא טרידוטש .1911 ןָאדנָאל

 ,ןַאגרָאמ רָאסעּפָארּפ ,שילַאק .רד רעטנוא יט

 ןיא סיוא ךיז טנעכייצ ; ןָאססַאמ רָאסעפָארּפ

 ןופ םָאלּפיד םעד טגירק ןוא קיטַאמעמטַאמ

 טָאה ןָא דנעגוי ןייז ןופ .סטרַאדװָא-רעטסַאמ

 טמהענ ,ץרעמָאק ןצ גנוגיינ א ןעזיוועג רע

 עגידריווקרעמ טזייוו ןוא סנערושניא וצ ךיז

 .טפעשעג ַא ןעריזיטַאמעטסיס וצ עלעפפיוא

 ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא טהיצ

 ,רעטעּפש גנַאלטינ טרעוו ןוא רענעק עסיורג

 ןוא ,ןעינַאּפמָאק עגינייא ןופ רעטסיימ-צַאש
 םעד ןיא טנעדיזערּפ-סייוװ רעד רעטעּפש ךָאנ

 .רעטסיימצַאש-סנערושניא וד ןופ טוטיטסניא

 -עג גידנעטש רע זיא ןעבעלטַאוירּפ ןייז ןיא

 רעדָא עיּפָארטנַאליפ טימ טגיטפעשעב ןעזעוו

 .רד רעדורב ןייז ןעפלָאהעג טָאה .רוטַארעטיל

 .ןעטייברַא עשיּפָארטנַאליפ ןיא לעיפ---רעלדַא

 -ָאט רעס וצ רעטערקעס טָאווירּפ ןעזעוועג זיא

 געורק ןופ טייצ רעד ןיא .ערָאיפעטנַאמ סעז

 רַאפ יד ןעפלָאהעג לעיפ רע טָאה םירק ןיא

 .אניטסעלַאּפ ןיא ןעדוי עדנעברעטש רעגנוה

 -סעלַאּפ ךָאנ ןעזייר ייווצ םעד בעילוצ טכַאמ
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 ינפעטס יד רע טעדנירג 1807 ןיא .אניט
  ףהיא סלַא טרינָאיצקנופ ןוא להוקס שיאושזד

 רָאפ רע טגָאלש 1879 ןיא .טנעדיזערּפ רעטשרע

 .עגינויא עטימָאק ןעשירַאטנעמַאלרַאּפ ן'רַאפ

 ןיא רעטייברַא יד רַאפ ןעמרַאפער סנערושניא

 ךיוא ןענויז ייז ןוא טנעמטרַאּפעד טסָאּפ םעד

 סולפנייא ןייז ףיוא  .ןערָאװעג ןעמונעגנָא

 -עגניוא ליסנואק-יטנוָאק רענָאדנָאל רעד טָאה

 ןעטעליב-נהַאב עגיליב ןופ םעטסיס ַא טרהיפ

 ַא טוָאלעגרעביא טָאה .רעטייברַא יד רַאפ
 ןופ ,טנופ 80,784--0170,970 ןופ תהשורי

 רַאפ ןעזָאלעג זיא לייט רעניילק ַא עכלעוו

 ןעלקיטרַא ךַאפ ענייז ץוחַא .ןעטלַאטשנַא הקדצ

 ןעבעגעגסיורַא רע טָאה סנערושניא רעביא

 *ש1421 1260181168 הזמסמק 186 2608 4
 116216מ 128 01 126 1281016.

 "ןסישנממ דווקענזג 60 21686106."
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 ןַא ,(לעקיימ) לאכימ ווער רעלדַא

 -נָא .רדח סרעלדַא .רד ןופ רעניבַאר רעשילגנע

 סלַא גנורעיגער עשילגנע רעד ןופ טלעטשעג

 סעלַא רַאפ ןעגרָאז וצ ,רעניבַאר-רעטילימ

 -רעפ ןעטַאדלָאס עשידוי יד סָאװ עגיטסויג

 -חכונח רע טכַאמ טיוצ-סנעדעירפ ןיא .ןעגנַאל

 -רַאמ .ןעטַאדלָאס עשידוי יד טימ ןעדַארַאּפ

 א ייז רַאפ טלַאה ,לוש ןיא ייז טימ טריש

 -ילימ עכיוה ןופ טרַאוװנעגעג רעד ןיא השרד

 -ַאז םעדכָאנ זַא טגרָאז ןוא עטמַאעב עשירעט

 געירק ןעטצעל ןיא .דוביכ ןעגירק ייז ןעל

 ןעטַאדלָאס עשידוי יד רַאפ ןעזעוועג רע זיא
 עשילגנע ֹוד רעטנוא טפמעקעג ןעבָאה סָאװ

 "חָאזרעּפ עטסגיטכיוו יד ןופ רענווא ,ןהָאפ

 ַא טימ .רעדלעפ-טכַאלש םורַא ןוא ףיוא ןענ

 זיא םירבח עטנדרָאעגרעטנוא ענייז ןופ להָאצ

 -|ו עלַא טימ גנורהירעב ןיא ןענַאטשעג רע

 ףיוא ןעטנעמיגער עלַא ןופ ןעטַאדלָאס עשיד
 ןעזַארטַאמ עשידוי עלַא טימ ןוא השבי רעד

 ןוא ןעמוקעב טָאה .עטָאלּפ עשילגנע יד ןופ

 -טַאמ ןוא ןעטַאדלָאס ןופ ןעטרָאּפער טקישעג

 ךילגעמ ואוו טגרָאזעג טָאה ,םיבורק וצ ןעזָאר

 ואוו ,ןעטַאדלָאס ענעלַאפעג ןופ הדובק עשידוי

 ייז ,ןרעטנומוצפיוא עגידנעבעל וד ךילגעמ

 עטהיירעבנוא יד ,םיבוט םימי ףיוא ןעיירפעב

 טסַאפרעפ טָאה .םילכאמ טימ ןעגרָאזעב וצ

 ןיא ןעטַאדלָאס ֹוד רַאפ רודס ןעלעיצעפס ַא

 -עיגער עשילגנע רעד ןופ זיא סָאװ המחלמ

 "וי ערהיא ןעשיווצ ןערָאוװעג טלייטרעפ גנור

 .טלעוו עצנַאג יד רעביא ןעטַאדלָאס עשוד

 -פעיושט ,םוקרַאמ ןעהטיינ רעלדַא

 .בעג .1800 זיב 1849 ןופ דנַאלגנע ןיא יבַאר

 "וורב ןיא .טשעג ןוא 1809 רעװָאנַאה ןיא

 -דנַאל ןופ ןהוז רעטירד .1890 (.לגנע) ןָאט
 .רעוװָאנַאה ןופ רעלדַא רעב סוקרַאמ רעניבַאר

 ןוא ך"נת רעטָאפ ןייז ייב טשרעוצ טרידוטש

 ןופ טעטיזרעווינוא רעד ןיא רעטעּפש ,דומלת

 -לעדייה ןוא ,גרובצריוו ,ןעגנַאלרע ,ןעגניטָאג

 גרובנעדלַא ןיא רעניבַאר-דנַאל טרעוו .גרעב

 ןיא רעניבַארידנַאל רעטעּפש רהָאי ַא ,0

 ןיא יבאריפעישט 1849 ןיא ןוא ,רעווָאנַאה

 -רעה ןָאמָאלָאס ןופ טדיוט םעד ךָאנ דנַאלגנע

 רע זיא ןעטסָאּפ ןעטצעל םעד רַאפ .לעמ

 ךיז ,ןעטַאדידנַאק 18 ןופ רענייא ןעזעוועג

 טקַאט ןיז טימ עלַא ןופ גידנעכווצסיוא

 רע טָאה ןַא ביוהנָא ןופ .טיוהנעסַאלעג ןֹוא

 ןוא עיגָאגַאדעּפ עשידוי רעד וצ ןעמונעג ךיז

 וצ טייקנירעפווא עשיגרענע ןַא טימ טכוועג

 ישעיה
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 רעד ןעשיווצ סינטנעק עשידוי ןעטוירּפשרעפ

 -נורג רעטעּפש רהָאו 10 טימ .דנעגוי עשידוי

 רעביא "שודעלַאק שיאושוד" םעד רע טעד

 -שרע יד טרידיוערּפ ךיוא טָאה רע ןעכלעוו

 תוליהק יד ןעשיווצ םורַא טרהָאפ .ןערהָאי עט

 -ַאֹפ רעהירפ ךיז טכאמ ,ןעצניוװָארּפ יד ןופ
 -יווצ ךיוא רעטעּפש ןוא ןעדוי ןעשיווצ רעלוּפ

 ןיא טמוק רע עכלעוו טימ ןעטסורק יד ןעש
 -נא-הקדצ ןיא לויטנא טמהענ .גנודניברעפ

 -נויא םעד .ןעטסירק ןוא ןעדוי ןופ ןעטלַאטש

 ייב ןענואוועג ךרודַאד טָאה רע סָאװ סולפ

 רַאפ ןעטסנוגוצ סיוא רע טצונ ןעטסירק יד

 לַארעביא ןופ .טלעוו עצנַאג רעד ןופ ןעדוי יד

 -וו ןעפלעה וצ סעיציטעפ ןעגירק רע טגעלפ

 -ַאּפ ןיא לָאמַא ,ןעינעמור ןיא לָאמַא ; ןעד
 -עק וצ ןירַאד ידכב .דנַאלטור רעדָא ַאנוטסעל
 ןייא ךיז רע טסעילש רהעמ סָאװ ןוהט ןענ

 ןופ ןענווארעפ .עכוירסולפנויא רהעז ןיא

 רע זא ,ןופרעד דוס ןיוק טכַאמ ןוא דנַאלגנע

 ןעועוועג זיא .לארשי ללכ ן'רַאפ סָאד טוהט

 ןוא טנעװַאהעב טוג רעבָא שיסקָאדָאטרָא רהעז

 .,שטויד ןיא ןעטפירש ענייז .ןעכַאז עכילטלעוו

 וד ןופ .סָאד ןעזייו שיערבעה ןוא שילגנע

 -ייז ןעבעגעגסיורַא טָאה רע סָאװ עטסגיטכיוו

 םוגרת ףיוא רואיב ַא ,"רגל הניתנ" :ןענ

 ןוא טקורדעג ךיז טנופעג רעכלעוו ,סולקנוא

 רעד ןופ ןעבעגעגסוורא ,םישמח ץַאז ַא

 יד ךיוא יװ ;אנליו ןיא םר םיחאו הנמלא

 ברל תורהט רדס ףיוא שוריּפ ַא ,"םישדח"

 .ןואג יַאה

 :הבצמ ןייז ןופ טפורשפיוא רעד זיא סָאד

 ,חנוהכבש דיטחה םסרופמה ו"מדא

 וכדרמ ה"ומ ןב ןתנ יבר בר ונרומ הרומ

 ,ןהכה-רלדַא

 ,ןתנוי תבהא רפסו רגל הנותנ רפס ם"העב

 / ,ג"סקת תבט א"כ דלונ

 הארוה סכ לע בשי הנש םיששו תחא
 ,גרובנעדלַא ק"קב

 ,אינאטירב תוכלמו רבונה תוכלמו

 השודקב ותמשנ האצו טבש ה"רע 'ג םויבו

 ,הרהטבו |
 וב 'ב 'ה םויב תורבקל לבוה ופוגו

 .ק"ּפל ותיב םש יכ ה'ת'מ'ר'ה ותבושתו תנש

 -ביב ,רעוהט-ללכ ,סורייס .רד רעלדַא
 עשילגנע רעד ןיא רעסַאפרעפ ןוא רעקעהטָאיל

 רעלדַא לאומש רעניבַאר ןופ ןהוז .ךַארּפש

 .בעג .(רעלדַא סקילעפ ןופ רעטָאפ רעד טינ)

 -וא רעד ןיא טרידוטש ,1808 ןערובנַאפ ןיא

 טרימָאלּפיד ,ַאינַאװליסנעּפ ןופ טעטיזרעווינ

 טרעוו ,1887 ןיא ץיפָאזָאליפ רעד .רד סלַא
 םעד ןופ טנעטסיסַא .נָאה רעטעּפש רהָאי ןווא

 -ָאוצַאנ םעד ןיא טנעמטרַאּפעד ןעשילַאטנעירָא

 1899 ןיא ןוא ,ןָאטגנושַאו ןיא םואעזומ-לַאנ

 ןעינָאסטימס ןיא רַאקעהטָאילביב רע טרעוו

 יהד רע טעדנירג רהָאי ןעבלעזנוא .טוטיטסנוא

 ,יטעייסָאס לענַאישענ שיאושוד ןעקירעמַא

 רעטערקעס סלַא טרירוגיפ רע רעכלעוו ןיא

 ,ןעטּפיגע ךָאנ טזייר .דנַאנַאכָאנ רהָאי 6 רַאפ
 -עיצעּפס סלַא ָאקָארָאמ ןוא רעישזלַא ,סינוט

 ,סטייטס דעטיינוי רע דןופ רענָאישימָאק רעל

 .ָאגַאקישט ןיא גנולעטשסיוא-טלעוו רעד רַאפ

 ןעטרָאּפער יד רע טביורש רהָאי ןעבלעזניא

 -עזומ לענָאשענ סטיוטס דעטיונוי יד ןופ

 יד ןופ טקישעג רע טרעוו 1809 ןיא .םוא
 טַאגעלעד סלַא ןָאדנָאל ךָאנ סטווטס-דעטיינוי

 -ווװ יד ןעריגָאלַאטַאק ןעגעוו ץנערעפנָאק םוצ

 ןעבלעזניא טרעוו .רוטַארעמיל עכולטפַאשנעס

  ןאקירעמַא" םעד ןופ רָאטקַאדער רעד רהָאי

 בָא רע טקורד 1904 ןיא ."קוב-רעי שיאושזד

 רעווענישיק ןעגעג עמוטש רענאקירעמַא" יד

 רעביא ךיוא טביירש ,(שילגנע ןיא) סםָארגָאּפ

 ."לבב ןיא עעדיא סטיוקכילברעטשנוא וד"

 "רַאמ יאול טימ רע טרהָאּפ 1019 ץרעמ ןיא

 ,ץנערעפנַאק-סנעדעירפ םוצ זירַאּפ ךָאנ לַאש

 -ושזד ןַאקירעטַא יד ןופ טנַאטנעזערּפער סלָא

 ןעדוי רַאפ טכער ןרעדָאפ וצ ,עטימָאק שיא
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 ךיוא זיא .ןעבעל ייז ואוו רעדנעל וד ןיא

 -בָאּפ שיאושזד יד ןיא טגוליומעב שיגרענע

 .ַאקירעמַא ןופ יטעויסָאס ןָאישייקיל

 -ַאקוב ןיא 186? .בעג ,םעס רעלדַא

 ןיא םעדכָאנ ןרַאגנוא ןיא ןעגיוצרע ;טסער

 םחורי ייב ןעגנוזעג לעגנוא סלַא ,ןעיצילַאג

 -נאוו ַא ףיוא ךיז ןעסיוטשעגנָא ,ןזח םעד

 רעגיצכַא ביוהנָא ןיא עפורט עשידוי עדנערעד

 טירטפיוא ןעטשרע ןייז טַאהעג ןוא ןערהָאו

 -עגנָא רע ןיא 1884 ןיא ."קירדנעמש"* ןיא

 רהָאו עכילטע ןיא ןוא קרָאי וינ ןייק ןעמוק
 -ַארוע ןייק טרהעקעגקירוצ ךיז רע טָאה םורַא

 ענעדעישרעפ רעביא טרעדנַאוװעג טָאה רע .אֹּמ

 -סור ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע זיב ,תונידמ

 ןַא טימ ,רָאיטקַא רענַאקירעמַא סלַא דנַאל
 ןעגנולעג ווא םהיא .רַאוטרעּפער רענַאקירעמַא

 ןיא ןעלעיּפש וצ שינביולרע ןַא ןעגירק וצ

 .רָאינעּפערטנא ןַא ןערָאװעג זיא ןוא שידוו

 ןופ ןעבירטרעפ םהיא טָאה המחלמ עטצעל יד

 -עג לָאמ ןעטייווצ םוצ זיא רע ןוא דנַאלסור

 .ַאקירעמַא ןייק ןעמוק

 -וור ,טסירוי ,ןעהטיינ ןאקלע רעלדַא

 ַא .םיבתכ עטלַא ןופ רַאטקעלַאק ןוא רעדנעז

 ןָאדנָאל ןיא .בעג .רעלדַא ןַאמרעה וצ רעדורב
 מריציטקַארּפ .טרָאד ךיוא טרידוטש ןוא 1

 ,רעבָא סורַאטָאנ ןוא ינרָאטַא סלַא טיוצ ַא רַאפ

 םיוא טייקכילברעטשנוא יד טכוז המשנ ןייז

 -עב .ןעטיוצ ענעברָאטשעגבָא ןופ ןעגעוו יד

 ןעשיווצ אניטסעלַאּפ ןוא ןעטפיגע טזיור

 עלעיפ דנַאלגנע ךָאנ טגנערב ,96

 ,םוטרעטלַא םעד סיוא םיבתכ עטקעדטנע עוינ

 ןעכוז וצ ןעינַאּפש ךָאנ 1899 ןיא טרהָאפ

 ןופ ןעטיוצ ענעדלָאג עשידוי יד סווא םיבתכ

 -וט ןוא רישזלַא ,ָאקָארָאמ ךָאנ טרהָאפ ; טרָאד

 ןופ םולפנייא םעד ןערינָאיּפש וצ ךָאנ סינ

 ענעי ףיוא רוטַארעטיל עשידוו-שינַאּפש רעד

 .ןעדנעגעג

 ,עשיערבעה םיבתכ דנעזווט עגינווא טכַארב

 "עג מויחַא עוייר עזעיד ןופ טָאה

 -ַארעטיל עשיערבעה רעד וצ וויטַאלער רעדָא

 עלָאפטרעװ ךיוא טניפעג .ךַארּפש ןוא רוט
 -קניא יד רעביא ןעטנעמוקָאד ןוא רוטארעטיל

 "רעּפ ךָאנ רע טרהָאפ 1800 ןיא .ןענַָאיציזיוװ

 עשידוי-שיזרעּפ טרָאד ןופ טגנערב ןוא ןעיז

 טַאהעג טָאה טלעוו יד עכלעוו ןופ רוטַארעטיל

 .גינעוו רהעז

 רָאנ יו ,זא טקַאפ רעד זיא טנַאסערעטניא

 -ָאק ַא סלַא טנַאקעב ןערָאװעג זיא ןעמָאנ ןייז
 -עג םהיא ךיו ןעבָאה ,םיבתכ ןופ רַאטקעל

 .געוו ןיא ןעלעטש וצ ןעטייקגירעווש ןעמונ

 טסואורעד ךיז טָאה גנורעיגער עשיסור יד

 טָאה יז .ןעיורעּפ ךָאנ ןערהָאפ טחעג רע זַא

 ןייז ןעביירשרעטנוא וצ ןרעגייוו ןעמונעג ךיז

 ןופ ןעבָאה עטמַאעב עשילגנע וד .טרָאּפסַאּפ

 גנורעיגער עשיסור ֹוד טסערּפעג טייז רעייז

 גנורעיגער עשיסור יד .ןוהט ָאי סע לָאז יז

 -ָאמ עכילטע רַאפ טּפעלשרעפ טוּפסוד םעד טָאה

 -סיורַא טיוצ עזעיד ןעשיווצ טָאה ןוא ןעטַאנ

 רע ןַאמעלַאס רָאסעּפָארּפ ןעיזרעּפ ךָאנ טקישעג

 עזייר רעד ןעטומנוא .רעהורפ ןיוז טרָאד לָאז

 טָאה רע ,קילגנוא ןַא טַאהעג ןַאטעלַאס טָאה
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 ןייז ןופ גידנעלַאפרעטנורַא פיר ַא ןעכָארבוצ

 .הרוכב יד ןעבילבעג זיא ן'רעלדַא ןוא ןעגָאװ

 ןעטּפירקסונַאמ 90 טכַארבעגמייהַא טָאה רע

 ןעבָאה וועטַאנגיא ףָארג טימ ןַאמעלַאס ןוא

 -סונַאמ ןויא זיולב טכַארבעגמייהַא רעטעּפש

 םהיא ןעמ טָאה ַאקירעמַא-הטיוס ןוא---.טּפירק

 ןופ ףעירב-לַאניגירָא ןַא 9900 ראפ טפיוקרעפ

  סעד ןיא .ךַארּפש עשינויטַאל ןיא סובמולָאק

 טָאה רע זַא טנַאקעב סובמולַאק טכַאמ ףעירב |

 ןיא טקורדעג זיא רע .ַאקירעמַא טקערטנע
 ךיז טלעטש רעטעּפש .1498 טריטַאד ,םיור

 .רעשלַאפ ַא זיא ףעירב רעד זַא סיורַא

 5 ןעועוועג רע זיא 1909 זיב 1889 ןופ

 ןעזעוועג לָאמ עגינייא .דנַאלסור ןיא לָאמ

 -ביולרע יד ןהָא דלעג ןעליוט רַאפ טריטסערַא

 זיא סע לייוו לָאמנייא .רָאטַאנרעבוג ןופ סינ

 רעהעג סע וַא דשח ַא םהיא ףיוא ןעלַאפעג

 ןוא לָאמנייא ,ןוא דנופ ס'שריה ןָארַאב םוצ
 טָאה רע לייוו אווקסָאמ ןיא ןערָאװעג יירפ רע

 עגילייה ַא זיא .ַאװקסָאמ זא טגָאזעג יוז

 טעוו ןעמ ביוא ,דוי ַא זיא רע ןוא טדָאטש

 טעוו ןוא סיורַא רע טרהָאפ ןעזָאלוירט םהוא !
 .טדָאטש עגילויה יד ןייז אמטמ ןערעהפיוא

 רע סָאװ ןעכַאז עטנַאסערעטנוא ענייז ןופ :

 -וורג רעייהעגנוא יד ןעשיווצ טכַארבעג טָאה
 -עזרעביא ןַא :ךיז ןעניפעג ,ןעגנולטאז עס
 "רַאק ןופ ףַארגָאטיוא ןַא טימ הנשמ ןופ גנוצ

 -וצ ןייז טימ ָאגוה רָאטקיוװ ןופ ךובַא ,לייל

 ,דנַאס סעשודרַאשזד וצ טנעזערּפ סלַא טפירש |

 ,ענייה ךירנייה ןופ ףעירב רעטנַאקעבנוא ןַא

 ,ןָאסנרָאיב ןוא ןעסביא ןופ קרעוו לַאניגירָא

 עטמהירעב יד ,סנעקיד ןוא רעיּפסקעש ןופ

 וזנג יד סעלַא רעביא ןוא 1596 ןופ הדגה

 .ָאריַאק ןיא טקעדטנע טָאה רע סָאוװ רוטַארעטיל

 ןעזעוועג רע זיא ןעבעל טַאוװירּפ ןייז ןיא
 ןיא לייטנא ןעמונעג טָאה ,זעיגילער .טכער

 ךיוא ,ןענַאיצוטיטסניא עזעיגילער עלעיפ

 לעיצעּפס ,גנוגעוועב רעשיטסינויצ רעד ןיא

 טָאה .טקנוּפדנַאטש ןעשיטסינויצ-בבוח א ןופ

 עשיויוצנַארפ ןוא עשילגנע ןיא ןעבירשעג

 -סיורא רע טָאה קרעוו ענלעצנייא .ןעלַאנרושז

 : ןעבעגעג
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 ןיא טצעורעביא ןענייז ויז ןופ עגינייא
 | .ךַארּבש עשטייד רעד

 עטריזילַאטסירק  ַא ,לָאירטיפ-רעלדַא

 -טיפ-ןעזייא ןוא -רעּפוק ןופ גנוצעזנעמַאזוצ

 7690 טלַאהטנע לָאירטיפ-רעלדַאדלעּפָאד .לָאיר

 .לָאירטיפ-נעזייא

 (40ונ118 02611861016118) ,שיֿפ-רעלדַא
 טפָא טסקַאו רעכלעוו שיפ רענרעבליז-סייוו ַא
 רעטעמ 9 ןוא טכיוועג סַארגָאליק 90 וצ

 רענַאקירּפַא דיז יד ןיא ךיז טניפעג .סיורג

 -רעק ןייז .דנַאלגנע םורַא ךיוא יוװ ,ןרעסַאװ

 ךילניורב ןעקור ,סייו דנעצשלג זיא רעּפ

 ןעסָאלפ וד .סייווילעה ךיוֿב םעד ףיוא ןוא

 עסָאלפ-ןעקיר עטשרע רעד ןיא .ןיורביטיור

 עטייווצ רעד ןיא ,ןעפיירטש 9 ןעמ טלהעצ
 -ניה ,8 טימ 1 עסָאלפ-טסורב רעדעי ןיא ,7

 זָאלבמיווש יד .17 קע ןיא ןוא 8 עסָאלפ-רעט

 .טצעזעב ןעזנַארפ טימ ןעטייז עדייב ןופ זיא

 -ָאזָאליפ רעד רָאטקָאד ,סקילעפ רעלדַא

 ןופ ןהוז .רָאטַאמרָאפער רעטמהירעב ןוא עיפ
 יעלַא ןיא .בעג .רעלדַא לאומש רעניבַאר
 קרָאיונ ךָאנ רעטָאפ ןייז טימ זיא ןוא 1
 רעיבמולָאק ןיא טרידוטש .1857 ןיא ןעמוקעג

 -ונוא רעגרעבלעדייח ןיא רעטעּפש ,שזדעלָאק

 םעד 1870 ןיא טמהענ רע ואוו טעטיזרעוו

 דלַאב .עיּפָאזָאליפ רעד רָאטקָאד םלַא םָאלּפיד
 -ַאטנעירָא רעד רָאסעּפָארּפ רע טרעוו ךָאנרעד
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 ,טעטיזרעווינוא סלענרָאק ןיא ןעכַארּפש עשיל

 "רעפ רע .רהָאי 8 ראפ ןעבילבעג זיא רע ואוו

 טריזינַאנרָא ןוא עלעטש רָאסעּפָארּפ יד טזָאל

 ןייז יירפ ןעלָאז עכלעוו ןענייארעפ עזעיגילער

 "ווזנייא עשיטַאמגָאד ןוא עשיגָאלָאעט ןופ

 -וטע" ןענייארעפ עזעיד טפור רע .ןעטייקגיט

 ןייארעפ רעטשרע רעד ."ןעניוארעפ רוטלוק-עש

 רע ןוא 1870 ןיא ןערָאוװעג טעדנירגעג זיא

 :ָאטָאמ ַא טלעטשעגפיוא ויז טָאה

 יידטדטדהדכ , *40+ 6196664"

 טעדנירגעג דלַאב ךיז ןעבָאה סעשטנערב

 ןוא סיאול-טגייס ,איפלעדַאליפ ,ָאגַאקישט ןוא

 ןרעסעב וצ טכוז סָאװ רענייא זיולב .ןָאדנָאל

 געמ טייהשנעמ רעד דנַאטש ןעשילַארָאט םעד

 טהעטשעב לעביב ןייז .דעילגטימ ַא ןערעוו

 יד ןערהעלקרע וצ (1 .עצעז 8 םיוא זיולב

 -שנעמ רעד לַאעדיא עטסכעה סָאד טלַא לַארָאמ

 טינ ןעבָאה לַארָאמ רעד עצעזעג יד (9 .טייה

 ןָאיגילער רעד ןופ גנוציטשרעטנוא-וד גיטיוינ

 -נעסיוו ןעלקיווטנע וצ (8 .עיפָאזָאליפ רעדָא

 סע לעיפיוו לעיפיוזַא רָאנ טסנוק ןוא טפַאש

 "עיד .טייהשנעט רעד ןעטסנוג וצ גיטיינ זיא

 ןעגעג רעדָא רַאפ סטכינ ןעבָאה ןענייארעפ עז

 ךיז געט דעילגטיט סערעי .ןָאיגילער ערעי

 8 יד ועבָא ףרַאד ,ליוו רע ןיהואוו ןעגנַאלעב

 "הַא רע .ןערעילרעפ ןיו םעד סיוא טינ עצעז

 -רעפ רַאפ ןעגרָאז עכלעוו ןענייארעפ טריזינַאג

 -ליב ןוא ןעדיילק ,ןעסע טימ רעדניק ענעוָאל

 עמרא רַאפ רעזייה טנעמענעט ןעפַאש וצ .גנוד

 טנער עכלעוו ןופ ןוא טנער עגיליב טימ טיול

 ןעגעג טרירושניא זיא רעניואוונייא רעדעי

 רַאפ טרעצנָאק גַאטנָאז עוורפ .טסולרעפ רעיופ

 קיוומ עשיסַאלק עטסעב יד ואוו רעטייברַא

 -קרעמפיוא טביוה ןייז .ןעגָארטעגרָאפ טרעוו

 .סַאלק-רעטייברַא םעד ףיוא רע טגייל טייקמַאז

 ואוו סלוקס רעטייברַא טלעטשעגפיוא טָאה רע

 .גנודליב עיירפ ןעמוקעב רעדניק רעטויברַא

 "עג סלהוקס עזעיד ןיא טרעוו לעביב ןייק

 ןיא רע טָאה עדָאהטעמ עשיטקַארּפ יד .טנרעל

 -קעל עלַא סָאד טרהיפעגנווא סלהוקס עזעיד

 .ןערעוו טרידוטש ךילריטַאנ ןעזומ ןענָאיצ

 ןערעוו רעגיט ַא ןעגעוו טנרעל ןעמ ןעוו .ה.ד

 -רָאג ןעשיגָאלָאָאז ןיא טרהיפעג רעדניק יד

 ןיא .טגייצעג ייז טרעוו רעגיט רעד ואוו ןעט

 ןעצנַאט ןוא ןעלעיּפש ךיוא טרעוו סלהוקס יד
 טפָא סרערהעל יד טימ ןעהעג ייז .טנרעלעג
 -עמָא יד ןיא ךיוא יוו ,סמואעזומ יד ןעכוזעב

 סעדעי טרעוו טלַא רתָאי 7 ךָאנ .רעזייה אר

 -רעפ טימ ןעפלעהעב וצ ךיז טרעלעג דניק

 -העל רעד טניוועג טימאד .גייצקרעוו נעדעיש

 סעדעי הכאלמ רעכלעוו וצ גנורהַאּפרע יד רער

 א טימאד ךיז טָאה רעלדַא .גיהעפ זיא דניק

 רע ןוא ןעפַאשעג ןעמָאנ ןערעלוּפָאּפ רהעז

 ןופ סַאלק עטסעב יד ןעשיווצ טרהעעג טרעוו

 גנוניימ ןייז .טייהשנעמ רעטריזיליוייצ רעד

 עטסעב יד זיא יז :זַא זיא השמ תרות ןעגעוו

 -ווצעב יז .דנעגעגעב טָאה רע סָאװ עלַא ןופ

 -כערעג טנרעל ןוא עיזעָאּפ רחיוא טימ טרעב

 יד רעבָא לַארָאמ ןענרעל ערעדנַא יד .טייקגיט

 .לַארָאט יד סלַא רעכעה טהעטש טייקגיטכערעג

 רָאנ ןעמ טניפעג ןעּפיצנירּפ עלַאטנעמַאדנופ

 גנוגיילסיוא עכילטסירק יד ,השמ תרות ןיא



 טאש שי עייטאשייסע שיט שי עי שיינע יי. עי שיט עי שיט שי זיי עי

 .שלַאפ ויא והיעשי ןיא ד"נ לעטיּפַאק ןופ

 .-עג קלָאפ עשידוי עצנַאג סָאד טרעוו טרָאד

 -סיוארָאפ טרָאד טרעוו טפנוקוצ ןיוז ,טניימ

 -עד רעד ןיא ןעבעל עכלעוו ,רימ ,ןוא טגָאזעג
 ןוא רהָאלק סָאד ןהעז ,טפנוקוצ עגידטלָאמ

 ךיז ייב רע ןַאק ןעכַאז ייווצ .טרַאוװנעגעג רעד

 -וו סָאד זַא ןענעקרענַא וצ (1 :ן'לעופ טינ

 קלָאפ עטלהעוורעסיוא סָאד ןיא קלָאפ עשיד

 טכער ןייז לָאז רענעמ ןופ ןינט ַא זַא (9 ,ןוא

 -- ווא סָאד .טינ ןעיורפ ןופ ןינמ ַא ןוא

 ןיא רושטקעל) .שילַאטנעירָא --- רע טגָאז

 (.1910 .ווָאנ ,קרָאונ טירטס עט74 לעּפמעט

 -וי רעד ןופ םיאנוש ןענייז סרעלדַא עלַא
 עלַא רעביא ייז טגייטש ,רע רָאנ ךַארּפש עשיד

 ןיא ןעזיוװעגסיורַא רע טָאה סָאד .ןעמַאזוצ

 .1919 ראונַאי ןיא ,בָאלק רושטלוק לקיהמע

 ןוא טייהשנעמ רעד וצ טייקגיצרעהטוג ןייז

 ןענייז ךַארּפש עשידוי רעד וצ האנש ןייז

 וצ רעווש זיא סע זַא סיורג יוזַא םהיא ויב

 .ערעדנַא סָאד רעבירַא טגעוו סעכלעוו ןעגַָאז

 -ולָאּפ-לַאיצָאס ,ךירדעירפ .רד רעלדַא

 -וטש ,1884 .בעג .גרָאעג .רד ןופ ןהוז ,רעקיט

  ןיוז ןופ טסולפנייאעב טרעוו ,ןעיוו ןיא טריד

 ךיז טפראוו ןוא ןעטכיזנַא עלַאיצַאס ס'רעטָאפ

 -ַאנַאפ ַא טימ גנוגעוועב רעטייברַא רעד ןיא

 -ידער ןוא טעדנירג .טייהנעבעגרעביא עשיט

 001 1צ8זממצ+"מַאלבנעכָאוו סעשטייד ַא טרישז

 -לַאוצָאס רעד ןופ קיטקַאמ יד טפמעקעב ןוא

 ןייז עכלעוו רעביא ,ויטרַאּפ עשיטַארקָאמעד

 .טסנערע טָאה רע .רערהיפ רעד זיא רעטָאפ

 ןיא גנוגעוועב רעטייברַא יד זַא טביולגעג

 "נוי עשטיוד סָאד טנעקעג .טָאה דנַאלשטווד

 ןיא ןהעג וצ ןופ ןעטלַאהקירוצ םוטרעק

 ןעמ ףרַאד המחלמ ַא ןופ טווצ ַא ןיא .המחלמ

 טָאה סע סָאװ לעיּפשויב ַא קלָאפ םעד ןעגייצ

 -טָאה רע .ןעטלַאהנווא וצ המחלמ ֹוד ןֹוהט וצ |

 -ווב ַא ןעגווצ וצ טסבלעז ןעסָאלשעב םורַאד

 רעד סלַא ,1916 רעבָאטקָא ןעט91 םעד .לעיּפש

 -ריטש ףַארג רעטסינימ רעשירַאגנוא-כוורטסע

 -נערעהע ןָאפ ןָארַאב טימ ןעסעזעג זיא הקעג

 -ַאמשעגפיוא רעלדַא זיא לעטָאה ַא ןיא לַאהט

 וצ ךיולג ויא ,לעשיט ןעטירד ַא ןופ ןענ

 ןוא ןעליוק 8 טָאה ןוא ןעגנַאגעגוצ םהיא

 - ןעלַאפעג זיא הקעגריטש ,ןעסָאשעגנוירַא םהיא
 ויצילָאּפ זיב טרַאוועג טָאה רעלדַא ןוא טדיוט

 .ןעריטסערַא םהֹוא לָאז ןעמ ןעמוקעג זיא

 טָאה רע םורָאו עגַארפ עטשרע רעד ףיוא

 יד .מרעפטנעעג סטש'נ רע טָאה ןוהטעג סָאד

 -טסויג זיא רע זַא טעטביוהעב טָאה עילימַאפ

 רע ,טנעקיולעגבָא סָאד טָאה ןיילַא רע ,קנַארק

 רָאלק טָאה רע זַא טגָאזועג טסוורד ץנַאג טַאה

 -רוא ןייז .ןוהטעג טָאה רע סָאװ ןענַאטשרעּפ

 -סוס טָאה הקעגרוטש .סָאװ ןעזעוועג זיא ךַאז

 םעד זיא סָאװ עיצוטיטסנָאק יד טרידנעּפ

 ילוי ןעמ98 םעד ןערָאװעג טריטנַארַאג קלָאפ

 סָאְד טפַאשעגבָא טָאה רע לייוו ןוא ,19014 ןופ

 -ריב ןופ (םעטסוס-ורושזד) טכירעג-רואווש

 -רעביא ךימ בָאה ךיא2 .ןבעעל ןעכילרעג

 ,גנוגידייהטרעפ ןייז וצ רע טגָאז ?,טגיוצ

 ןייז וצ ןעמוקירוצ רָאנ ןָאק קלָאפ סָאד זַא"

 ןיימ רעביא געו םעד ךרוד טנעמַאלרַאּפ

 1017 ןופ יַאמ ןעט90 םעד ".ףוג ןעטדיוט

 ןופ עטימָאק רעטייברַא ןוא ןעטַאדלָאפ וד טָאה

 עשיטסילַאוצָאס עלַא וצ ןעבירשעג דנַאלסור

 ס'רעלדַא ןרעדָאפ לָאז ןעמ ןענָאיצַאזינַאגרָא

 -ולָאװער עשכיירטסע רעד ןיא ,גנואוורפעב

 .ןערָאװעג םיירפעב רע זיא ןָאיצ

 בקעי ןופ רעטכָאמ ,םיסנערפ רעלדַא
 -עג ,קרָאו וונ ןיא ,1809 .טפעס .בעג .רעלדַא
 רעטשרע רהיא .עלוש עשיטַאמארד טגידנע
 ס'נידרָאג .ו ןיא ןעועוועג ויא טירטפיוא
 ןוא ,1904 ןוא ַאולָא סלַא "טפַארק ע'תמא"

 -ַאפ םעד ןיא טלעיּפשעג טָאה יז יוװ יוזַא

 ןעגָארקעג ךיג רָאג וז טָאה עינַאּפמָאק ס'רעט

 רהוא טָאה יז .ןעלָאר עשיטַאמַארד עטשרע

 יד רַאפ ןעגנערטשנָא טפרַאדעג םיטש עגנוי
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 סו טפ

 -וד ס'רעטָאפ םעד רעטנוא סענעצס עגוטפעה

 -ָארקעג ןופרעד טָאה לוק רהיא ןוא ,ןָאיצקער

 -עה יד ןיא טייקפרַאש עמהענעגנַאנוא ןַא ןעג

 .רענעט ערעכ

 -דַא בקעי ןופ רעטכָאט ,עיליצ רעלדַא
 (רעלדַא עגילָאמַא) .ןַאמנויפ הנוד ןוא רעל

 ןעביוהעגנָא .קרָאוונ ןיא 1871 ןיא .בעז

 ןוא דניק סלא ךָאנ ןעלעיפש וצ יו טָאה

 טלעיּפש .גנוו רָאג גנונעקרענַא ןענואוועג

 א טָאה ,ןעלָאר עשיטַאמַארד עכילדנעגוו

 ענווא ווא וז .רָאמוה רַאפ שוח ןעקרַאטש

 ןוא סנירעלעיּפשיוש עגנוי עטסבַאגעב וד ןופ

 ויס ןוא עטסנרע ןיא יוס סיוא ךיו טנעכווצ

 -סעב םא זיא יז .ןעלָאר עשימָאק בלַאה ןיא

 -דיימ ענעסקַאוורע בלַאה ןופ ןעלָאר ןיא ןעט

 יד וצ ,קַאלשרעטנוא ןעשימָאק ַא טימ ךַאל

 .רוגופ רהיא טימ טסַאּפעגוצ יז זוא עטצע

 וצ גנוגעווַאב רעד ןיא ןעסָאלשעגנָא ךיז טָאה

 יעג ןוא ,ענחיב עשידוי יד ןערימרַאפער

 עטסעב יוד ןיא ןעלָאר עטסרעווש יד טלעיּפש

 14 עכאר רעלדַא -- עוליצ רעלדַא
 | יט יי קייט עי עי עי עי עי עי עי שי עי; עי עי? עי עי ,עיימ עי עי יה עמ ,עייט.עיימ גיי שיש

 .גלָאפרע סיורג טימ ןעסעיּפ עשירַארעטיל

 קרָאיונ ןיא ןעריובעג זיא יז סָאװ םעדצָארט

 סָאװ שידוי ןעטנעכויצעגסיוא ןַא יז טדער

 רעווש זיא סע .ןעלָאר ערהיא וצ ךיז טסַאּפ

 ךיז טנעכייצ יז עלָאר עכלעוו ןיא ןעגָאז וצ

 ןוא טוג סעלא טעמכ טלעיפש יז ליויװ סיוא

 ןעדעי. יב לַאפייב ןעשיטסַאזיוהטנע טניוועג

 טלהעצרעד עטכישעג-סנעבעל רהיא סיוא ,טקַא

 -טנע טנַאלַאט רהיא טָאה ןיברָאק בקעי ,זַא יז

 ןענישרע לָאמ ןעטשרע םוצ זיא יז תעב טקעד

 .עלָאר רעכילדנעגוו א ןיא ענהיב רעד ףיוא

 ןעדיירנויא טזָאלעג טינ סָאד ךיז טָאה יו

 "ווומ א ףיוא ןעגנַאגעגעװװא רעסעב זיא ןוא

 -ַאק ַאטרעב סםַאדַאמ זיא סע .ערעירַאק עשילַאק

 רעד ףיוא טכַארבעגקירוצ רהוא טָאה סָאו שיל

 עטשרע יוד ןעבעגעג רהיא ןוא ענהיב עשידוי

 .ןעלעיּפש וצ ןעלָאר ענעסקַאוװרעד

 ,ןַאהַאי לרַאק ףַארג ץיײרקרעלדַא
 -מעק ןוא רעקיטילָאּפ רעשידנעלניפ-שידעווש

 1815 .טשעג ןוא ַאלַאיק ןוא 1757 .בעג .רעפ

 ןעגעג רע טפמעק 1788 ןיא .םלָאהקָאטש ןיא

 1808 ןיא ,גלָאפרע ןעסיורג טימ ןעסור יד

 רעשידעווש רעד ןערָאװעג ךרודַאד רע זיא

 רעדיוו ןעסור יד טגָאלש ןוא לאשרַאמדלעפ |

 יד ןענייז ףליה ףיוא גידנעטרַאוװ .לָאמייווצ

 ןוא טפַארק עיינ טימ ןעלַאפעב םהיא ןעסור
 ןופ ןעטערטוצבָא ןעגנואווצעג םהיא ןעבָאה

 ןיא לייטנַא רע טמהענ 1809 ןיא .דנַאלניפ

 ץרעמ ןעט128 ןיא ,ןָאיצולָאװער-נהָארט רעד

 טַאטסוג גינעק םעד ךילנהעזרעפ רע טמהענ

 ןעמכַא םעד לרַאק טצעז ןוא ןעגנַאפעג ףלָאדַא

 םהיא טָאה גינעק רעזעיד .לעטש ןייז ףיוא

 רע .דנַאטש-נעפַארג םוצ ןעביוהרעד רַאפרעד

 ןוא 1818 ןיא ןַאילַאּפַאנ ןעגעג ךיוא טפמעק

 -סגיהעפ יד ןופ רענויא סלַא טכַארטעב טרעוו

 .רעקיגעטַארטס עט

 שיפ ַא (1זע1100911846) ,עכָאר-רעלדַא

 90 ןַארַאפ ןענווז .גנוטַאג ןעכָאר רעד ןופ
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 ,ןעסָאלפ-טסורב עטיירב רהעז טָאה ,ןעטרָאפ

 -ָאלפ ַא ּפָאק םייב ,לעכַאטש ַא טגָארט קע רעד

 עכַאלפ רהעז טָאה ;גנַאהנָא רעכילנהע ןעס
 ,ןעטַאלּפ-נהַאצ טפור םהערב עכלעוו רענייצ

 ןיא טבעל רע .טיירב רהעז זיא ליומ סָאד

 118 ויב 1 ןופ זיא .ןרעסַאװ עמרַאװ עלַא
 םַארגָאליק 19 זיב 8 ןופ ןוא םיירב רעטעמ

 ןָאק רע סָאד טעטביוהעב טרעוו סע .טכיוועג

 וד .טכיוװעג םַארגָאליק 800 זיב ןעסקַאװ

 ,ןיורב-לעקנוד ןעביוא זיא בייל ןייז ןופ ברַאפ

 -ומש ןעטנוא ,רעלעה סָאװטע ןעטייז יד ןָא

 -ןעיגובנעגער ַא ןעבָאה ןעגיוא יד .סויוו-גוצ

 -רַאװש ַא טימ רעילָאק ענעירג-יורג ןופ טיוה

 -רַאטש ןוא רערעשַאר ַא זיא רע .ןרעטש ןעצ

 -יוז .ןעכָאר ערעדנַא עלַא סלַא רעמוווש רערעק

 -ַאמיא ןיא .ךילרהעפעג ןענייז לעכַאטש ענ

 םעד ףיוא ןערעוו טכַארבעג טינ רע רָאט ןעיל

 -בָא לעכַאטש ענייז טָאה ןעמ זיב קרַאמ-שיפ

 רַאפ גנורהַאנ ַא זיא שיילפ ןייז .ןעטינשעג

 טשימעג טרעוו רעבעל ןייז ןוא עמרא יד
 .ןעטייצלהָאמ עטסכייר יד ףיוא

 -ויטש עגימרָאפ-לעגוק ,רענייטש-רעלדַא

 ךיז ןעניפעג ןוא ,להיוה ןענייז עכלעוו רענ
 .-ַאװ עטנעקורטעגסיוא ןופ ןעדָאב םעד ףיוא

 -טסָא ןוא ןעדעווש ןוא סלייטנעטסרהעמ ,ןרעס

 -ַאה ,םיור ןעלהיוה ןיא ,גינעווניא .ןעידניא

 ןעמ ןעוו ןעּפַאלק סָאװ רענרעק עניילק ייז ןעב
 -ַאלק םורַאד ךיוא ייז טפור ןעמ .ווז טלעקַאש

 .רענייטש-רעּפ
 -רעפ ,רעניבַאר ,לאומש .רד ,רעלדַא

 1809 סמרָאװ ןיא .בעג .פָאזָאליפ ןוא רעסַאפ

 ןייז ויב סגנַאפנָא טנרעל .1801 .טשעג ןוא

 ןעברָאטשעג זיא רעבלעזרעד סלַא ןוא רעטָאפ

 ןייז טצעזעגטרָאפ תוקחד ןיא רע טָאה

 ןופ הבישי רעד ןיא םוידוטש ןעשידומלת

 ןיירַא רע טערט רעטעּפש .ןיוט םַא טרָאפקנַארפ

 סעכלעוו ,ןנָאב ןופ טעט'זרעווינוא םעד ןיא
 רַאפ םָאלּפיד םעד טימ טגידנעעב ךיוא טָאה רע

 טרעוו 1840 ןיא .עיּפָאזָאליפ רעד רָאטקָאד
 -עילבעג זיא רע ואוו יעזלַא ןיא רעניבַאר רע

 רע טרעוו טייצ רעזעיד ייב .1887 זיב ןעב

 ךָאנ ןעמוק וצ לאונמע הליהק רעד ןופ טכוזרע

 .רד ןופ לעטש יד ןעמהענרעביא וצ קרָאיונ

 -יא עלעטש עזעיד טָאה רע ,רעכַאבצרעמ .?

 -עג רהיא טָאה ןוא ץרעמ ןיא ןעמונעגרעב

 - .1874 זיב ןעטלַאה

 רעסיורג רעד רָאנ טינ ןעזעוועג זיא רע
 -רהעלעג רעסיורג רעד רָאנ טינ ,טסידומלת

 ןיא .רוטַאנ עויטקַא רהעז ַא ךווא רָאנ ,רעט

 רע טָאה דנַאלשטיוד ןיא טייצניואוו ןייז

 סמרָאװ ןופ ןעלהוש וד ןיא זַא טקריוועגסיוא

 ןיא ןעטכירעטנוא רעדניק עשידוי ןעמ לָאז

 טכירעטנוא ןעמ יו ןָאיגילער עשידוי רעד

 -ער עכילטסירק רעד רעדניק עכילטסירק יד

 ןוא ןעיורפ זַא טרהיפעגנווא טָאה רע .ןָאיגיל

 -וס רעד ןיא ןעמַאזוצ ןענווַאד ןעלָאז רענעמ

 עלָאפטקעפע עגינייא טעדנירגעג טָאה .גָאגַאנ

 ןיא ןעמונעג לייטנַא טָאה .ןעטלַאטשנַא-הקדצ

 -ניורב ןופ ןעצנערעפנָאק רעניבַאר יירד יד

 .(1845) ןיימ-םָא-טרָאפקנַארפ .(1844) ,גייווש

 טָאה גנַאלסנעבעל ןייז .(1846) ואלסערב ןוא

 עגינייא ןעבירשעג טָאה ןוא םרידוטש רָאנ רע

 ןייז .טרעוו רעשירָאטסיה ןופ ןעגנולדנַאהבָא

 "עג טקנעשרעפ ויא קעהטָאולביב עלָאפהטרעוו

 .ןיא שודעלָאק ןָאינוי ורביח רעד וצ ןערָאװ

 .וטַאניסנופ

 .יקציוועל הרש העז ,הרׂש רעלדַא

 :םוגרת .שנעמ רעטשרע = ןושארה-םדָא

 ןופ ,ןַאמ-רוא רעדָא ,שנעמ-רוא == ןומדק-םדָא

 טָאה סָאװ יורפ עטשרע יד טמֹוק סע עכלעוו

 .טַאהעג רעטומ ןייק
 ,ןעגנערבנעמַאזוצ --םדָא :עיגָאלָאמיטע

 ַא שנעמ רעד זיא יוזַא .טגינייארעפ רעדָא

 ןַא ,ןעפָאטש ענעדעישרעפ ןופ ןָאוציזָאפמָאק
 ַא ,ןעלייט ענעדעישרעפ ןופ עיצַאזינַאגרָא
 -רעד .דרע יד ךיוא זיא יוזַא ןוא ;סעצנַאג
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 ןוא דיחי זיא 'םדָא" .המדא וו טסיוה רַאפ

 ןעניימ טינ םורַאד ןָאק ,םענויאניא םיבר

 יוו יוזַא טקנוּפ ,"טייהשנעמ" רָאנ "שנעמ"י

 ,דרע עצנַאג יד טנוומ "המדא" טרָאו סָאד

 -רוא ךיוא ןָאק .ןופרעד לייט ןעסיוועג ַא טינ

 -ָאק רעד וצ ןעבָאה גנוהיצעב ןייק ךילגנירּפש

 ןייק טָאה "המדא" לייוו טולב ןייז ןופ רעיל

 רעד וצ גנוהיצעב ןייק ךיוא .טולב עטיור

 -ערּפער "םדָא" לייוו טיוה ןייז ןופ רעילָאק

 ןעסָאלשעגנווא ,טייהשנעמ עצנַאג וד טריטנעז

 -נעזערּפער "המדא" יוװ טקנוּפ ,ןערילָאק עלַא

 רעד .ןערילָאק עלַא ןופ ןעליוט עלַא טריט

 רעד ,רותשיםדא :טסווה שנעמ רעצרַאווש

 רעדעי ןעסייה ןָאק םדָא ;ןבל-םדא רעסייוו

 -ָאק עדעי טָאה ,טינ זַא ,שנעמ רעטרעילָאק

 םדָא רהיא ןעבָאה טפרַאדעג עסַאר עטרעיל
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 -שנעמ עצנַאג וד טנוימ "םדָא" ָאזלַא .ןושארה

 טסייה רַאפרעד .רענייא יווװ רהעמ רעדָא ,טייה

 םדא םמש תא ארקיו ;9 'ה תושארכ ןוא סע

 .םדא :ןעמָאנ רעייז ןעפורעג טָאה רע ןוא -ב

 "רעפ ןיא רכז סלַא םדָא טהעטש שילָאבמיס---

 רָאָאּפ סָאד סלַא ,הבקנ סלַא המדא טימ גנודניב

 זַא--.טלעוו עצנַאג יד טריטנעזערּפער סָאװ

 סָאװ טולב ןופ רעילָאק יד ,רעטעּפש טָאה ןעמ

 טימ טנעכייצעב ,ןעשנעמ עלַא ךרוד טסעולפ

 סע ,ךילריטַאנ ץנַאג סע זיא םדא טרָאוװ םעד

 ווב טולב עטיור ןַארַאפ ךיוא רעבָא זיא

 ןופ רעילָאק עטיור יד ןוא תויח ןוא תומהב

 תוכיוש ןייק רַאפרעד ןיוש ךיוא טָאה טולב

 .םדָא ןעמָאנ םעד טימ

 ,דרע ןופ ןעפַאשעג םדָא טָאה טָאג :לעביב

 ַא ןעזָאלבעגניירַא טָאה רעכעליזָאנ ענייז ךרוד



 .("ןיק" -

 .רעדָא ,בייוו א ןעמונעג טָאה ןהוז רעגיצנויא

 קי ,י 4 שי
 טמא טי טי לו שי ימ

 רעד ןיוז וצ טמיטשעב םהוא ,טסווג-סנעבעל

 .םהוא טָאה ,ןעשינעפעשעב עלַא ןופ רעטסכעה

 -עלש ;ןעשרעהעב וצ ויז טכַאמ יד ןעבעגעג

 ןופ םענויא סיוא טכַאמ ןוא ןווא םהיא טרעפ |

 רהיא טפור ,םהיא רַאפ בייוו ַא ןעּפיר ענייז

 ןערהעמרעפ וצ ךיו ןעדייב ויז טשנעב ;הוח

 ןיא יי טצעז ;דרע יד ןרעקלעפעב וצ ןוא

 ןופ ןעסע ןעגעמ ייז זַא ןָא ייז טגָאז ,ןדעדןו

 םדָא ;תעדהיץע ןופ טינ רָאנ רעמיוב עלַא

 גנַאלש עגולק ַא ;ןעמענ טימ תויח יד טפור

 יד ןעסע וצ טדערעגרעביא בייוו ןייז סָאה

 טדער יז ,םיוב םענעטָאברעפ םעד ןופ טכורפי

 ךיז טזָאל רע ,ןוהט וצ עבלעוסָאד רעביא םהיא

 -ַאנ ןענייז ויז זַא טהעורעד רע ,ןעדייררעביא

 -עג םהיא זיא טָאג ןעוו ךיז טלַאהעב רע ,טעק

 ףיז טגידייהטרעפ רע ,טּפשמ םוצ ןעפור ןעמוק
 ףיוא דלוש יד ףיורַא טפרַאוװ רע סָאװ טימַאד

 וד סָאוװ"--טגָאז רע יוו---עכלעוו ,בייוו ןייז

 גנוגידייהטרעפ יד ?.ןעבעגעג רימ טסָאה טָאג

 ןדע-ןג ןופ טרעוו רע ,טריטּפעצקַא טינ טרעוו

 -עב טרעוו רע ;ןעבירטעגסיורַא רהיא טימ

 רַאפ סויווש ןיוז טימ ןעטייברַא וצ טפָארטש

 טימ רעדניק ןעריעבעג וצ ,יז ןוא הסנרּפ ןייז

 ףיוא ןעכעירק לָאז גנַאלש ֹוד ;ןעצרעמש י

 ענייז ןופ לעכַאנק יד ןעסייב לָאז ,ךיוב רהיא

 .פָאק ן'פיוא ןעטערט רהיא לָאז רע ןוא סופ

 טימ ןיק--ןהיז ויווצ םהֹוא טריעבעג הוח-- |

 העז) ןעטייווצ םעד ט'גרה רעטשרע רעד---לבה |

 רעד ואוו טגָאזעג טינ טרעוו סע

 ןעבָארגעב ןענייז בייוו ןייז טימ םדא ואוו

 םהיא טָאה בייוו ןייז סָאד זיולב ,ןערָאװעג

 טָאה רע סָאד ןוא ,תש ןהוז ַא ךָאנ ןעריובעג

 .רהָאי 980 טבעלעג

 (9 "דכ הבר תישארב) :ןעגַאז עשידוו

 --ןושארה םדָאב תויולת ויה תומשנה לכ

 ,ן'םדא םורַא ןעגנאהעג ןעבָאה תומשנ עלַא

 ןעמוק טינ טעוו חישמ ("ביק תלהק שרדמ)
 "עג טָאה םדָא סָאװ תומשנ עלַא זיב רעהירפ
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 ןעלעוו "םדָאה רפס" ןֹוא טנעכווצרעפ טַאה

 טגָאז ונבואר טוקלי רעד .ןעמַאזוצ ןייז טינ

 ַאזַא ן'םדַא ןעבעגעג טָאה ךאלמה לאיזר זַא

 אחא 'ר רמא ("חל ןירדהנפ) .ןדע-ןג ןיא רפס

 ' | : אנינח רב
 העש .םויה ווה תועש ורשֲע םיתש*

 השענ הינש העש ,ןרפע רבצוה הנושאר

 הקרונ תיעיבר ,וירבא וחתמנ תישילש ,םלוג

 תישש ,וילגד לע דמע תישימח ,המשנ וב

 ,הוח ול הגוודזנ תיע'בש ,תומש ארק

 תתעברא ודריו םינש הטימל ולע תינימש
 ןיא .גָאט רעד טָאה ןעדנוטש ףלעווצ == ".גו

 -וצ ביוטש ןייז זיא עדנוטש עטשרע רעד

 עמייווצ רעד ןיא ,ןערָאװעג ןעמונעגנעמַאז

 רעד ןיא ,םלוג רעד ןערָאװעג ןעפַאשעג ויא

 ןוא ,םירבא ענייז ןעטענקעגסיוא עטירד

 ןיא ,ןעוָאלבעגניירַא המשנ יד עטריפ רעד

 ןערָאװעג טלעטשעג רע זיא עטפניפ רעד

 טָאה עטסקעז רעד ןיא ,סיפ עניוו ףיוא

 ןיא ,ןעמענ ערעייז ייב תויח ןעפורעג רע

 ןעזעוועג גווזמ ךיז רע טָאה עטנעביז רעד

 ןעייווצ ייז ןענויז עטכַא רעד ןיא ,הוח טימ

 ייז ןענייז רעיפ ןוא ןעפָאלש ןעגנַאגעג

 .וו.ז.א ,"ןענַאטשעגפיוא

 היעשוא בר רמא (רעמייוו "חל ןירדהנס)

 :ברד הימשמ

 ץראמ ושארו ,לבבמ ופוג ןושארה םדָא"

 ןב הימרי .תוצרא ראשמ ןוירבאו ,לארשו

 הב"קה ארב ןיפוצרפ וד :רמוא רזעילא

 השעו םינשל וחלצו -- -- -- ןושארה םדָאב

 ןושארה םדא ןופ ףוג רעד -הוח רחאה ןמ

 ןופ ּפָאק ןייז ,לבב ןופ ןעזעוועג זיא

 ןופ רעדעילג עגירביא וד ןוא ,לארשי-ץרא

 :טגָאז רועילע ןב הימרו .רעדנעל עלא

 שנעמ-לעּפָאד א ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא םדא

 ןיוא ןופ .ןערָאװעג טלייטעג ךילדנע זיא ןוא

 ".ןעראוועג ןעפַאשעג הוח זיא לייט

 רפס רעד טגָאז םדָא ןופ סיורג וד רעביא

 | : םודיפח



 זייוװעב ןייא ךָאנ ,זיא רעלַאמ ןעשילגנע ןעטמהירעג םעד ןופ ריב עטביולעג לעיפ סעזעיד

 זיולב טריצודָארּפעד ַאד ןערעוו יז עעדיא עשידוי ַא טפיירגעב טלעוו עכילטסירק יד טכעלש יו

 .רעדליב עיירט רוטַאנ סלַא טינ רעבָא קרעוויטסנוק סלַא
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 :==ייייייי1 00 עשיז 0 === 0 עייצ 0 === יייייוו 0 סייז ס טו ===



 רע םלועה ףוסמ תהיה ןושארה םדָא"

 ןינפל רמול תרשה !וכאלמ ושקבו .ופוס

 .ודובכ ץראה לכ אלמ היה יכ ,שודק שודק

 הב"קהל רמא -- -- -- ,וטעמו הב"קה אב

 יב ךל בוטה ?'ינלזוג התא המל ע"שבר
 -עג ןיא ןושארה םדָא = ?ךּפכ עיגי סאמת

 םוצ טלעוו דנע ןייא ןופ (סיורג) ןעזעוו
 טלָאװעג ןעבָאה תרשה וכאלמ יד .ןרעדנַא
 -נַאג יד לייוו שודק שודק ןעגָאז םהיא רַאפ

 .ןעזעוועג לופ םחיא טימ זיא טלעוו עצ

 -יילקרעפ םהיא טָאה ןוא ןעמוקעג טָאג זיא

 וצ ,ע"שבר" .טָאג וצ (םדא) טגָאז .טרענ

 ריד סע טלעפעג "? ךימ וד טס'לזג'עב סָאװ

 -ווא ןייד ןעכַאמ עילַאק ןיילַא טסלָאז וד

 "? טייברַא ענעג
 :"בכ הדובעה רעש המכח תישאר

 ההכמ היה ןושארה םדָא לש ובקע תיפת

 ןייז טימ טָאה ןושארה םדָא --המחה לגלג
 ".ןנוז יד טלעטשרעפ טסיופ

 ןיא הדוהי 'ר טגָאז טלַאטשעג ןייז רעביא
 :"חי ןיבוריע

 רזתו תהיחכ ץקוע ול השעש דמלמ

 -עג טרעװ סע==דובכ ינפמ ונממ וחקלו

 טימ ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא םדָא זַא טנרעל

 ןופ סָאד זיא רעטעּפש .היח ַא יו לעדייוו

 םעד בעילוצ ןערָאװעג ןעטונעגוצ םהיא
 ".דובכ

 תודלות הז רפס" ןייז ןיא יולה ולתפנ
 טכוז ,גנַאגרהָאי רעטייווצ רחשה ןיא "םדָאה

 רעד זַא ןעזייוועב וצ טַאטיצ ןעטצעלמעד טימ

 ארמג רעד ןיא וליפא ןיוש זיא סומזיניוורַאד

 "םדא" ףיוא טרהיפ רעגרובטַאה .רד .ןַארַאפ
 "ַאװש ַא --"שונא" ,עפוטש עטסגירדינ ּוד --ב

 שנעמ רענשזַאװ ַא ןווש -- "שיא* ,שנעט רעב |

 .שנעט רענעמַאקלָאפ ַא - "רבג" ךילדנע ןוא

 ןַא ,עפוטש וצ עפוטש ןופ גנולקיווטנע ןַא

 -ָאעט סנָאיצולָאװע רעד רַאפ גנוציטשרעטנוא

 .ךירצ םדָא* :רָאלק ךיוא טגָאז ארמג יד .עיר

 -ַאקלָאפרעפ טפרַאדעג ךיז טָאה םדָא ="ןוקית
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 טינ ויא רע .ח.ד .ןעלקיווטנע רעדָא ,ןענעמ
 .ןערָאװעג ןעפַאשעג טעילטמַאק לָאמַאטימ

 עגילייה עשיבַארַא ןוא עשיזרעּפ יד ןיא

 טלעוו ןעלייט עלַא סיוא ביומש ןופ :רעכיב

 ,רעּפרעק-לעּפָאד א ןיא םדָא טכַאמעג טָאג טָאה

 .ןעייוצ ןיא ןעטלָאּפשעג ךיילג םהיא טָאה

 -נַא סָאד ןוא םדָא ןעפורעג רע טָאה סניוא

 זַא סיורנ יוזַא ןעזעוועג זיא םדָא .הוח ערעד

 .ןיירַא לעמיה ןיא טכיירגעג טָאה ּפָאק ןייז

 טכויירגעג רע טָאה טגיילעגקעוַא ךיז רע טָאה

 םינּפ ןייז .ןרעדנַא םוצ טלעוויקע ןיוא ןופ

 טימ םיכאלמ עלַא וַא טלהַארטשעג יוזַא טָאה

 טכַארטעב םהיא ןעבָאה ןעשינעפעשעב עלַא

 רע וַא טרחעלקרע וייז טָאה םדָא רעבָא .טָאג סלַא

 -נַא ןעבָאה ייז רָאנ ,םדו רשב ַא זיולב זיא

 רעטנורַא טָאג זיא רַאפרעד .טביולגעג שרעד

 סיורג ןייז ןיא טרעניילקרעפ םהיא טָאה ןוא

 .לכש ןייז טרעסערגרעפ םהיא רַאפרעד ןוא

 מָאה יז ,ן םדָא רַאפ בייוו ַא טכַאמעג טָאה טָאג
 ן'םדָא טלָאוװעג טינ טָאה יז .תיליל ןעסייהעג

 םעד ךרוד רהיא רע טָאה ,ןייז גינעהטרעטנוא

 טָאה םדָא .ןעבירטרעפ ךיז ןופ שרופמה-םש

 -ָאה ייז ,ןעכוז רחיא םיכאלמ טקישעג ךילדנע

 -עג רהיא םֶדָא טָאה ,ןענופעג טינ רהיא ןעב

 -רַאטש רהיא ןעלָאז רעדניק 800 זַא ןעטלָאש

 ן'םדָא טָאג טָאה טלָאמעד טשרע .ךילגעט ןעב

 ַא ןוולַא םהיא ןופ טכַאמעג ןוא ןעטלָאמשעג

 ןעזעוועג יז זיא ןהעש יוזַא .םהיא רַאפ בייוו

 ."הוח" ןעפורעג רהיא ןעבָאה םיכאלמ יד וַא

 הוחו םדָא רַאפ טייצלָאמ ַא טכַאמעג טָאה טָאג

 -ומ יד טיירגעג ןעבָאה םיכאלמ ,ןדע-ןג ןיא

 .חריש ןעגנוזעג טָאה רָאכ רעשילמיה ַא .ןעש

 -עג ךיוא ןענייז לומַאס ףרש םעד טימ תיליל

 ןוא האנק יד טנערבעג טָאה ייז ןיא .ןעזעוו

 "היפרעפ וצ חוחו םדָא ןעפָאלשעב ןעבָאה ייז

 ַא רַאפ טלעטשרעפ ךיז טָאה לומַאס .ןער

 ןופ ןעסע וצ טדערעגרעביא ן'הוח טָאה ,גנַאלש

 לעּפע םעד טָאה יז רָאנ יוװ ןוא ,תעדה ץע

 ךאלמ םעד ןהעזרעד ןיוש ֹוז טָאה ןעסיבעגניוא
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 בעיל ּוזַא ןַאמ והיא רעבָא טָאה יז .תומה

 ןוא ןעברַאטש טלָאוװעג טינ טָאה יז זַא ,טַאהעג

 ךיוא יז טָאה יוזַא ,ןעבעל גיבייא ןעזָאל םהיא

 -עג טָאה רע ןוא ןעגידניז וצ טדערעגוצ םהיא

 -רעפ ן'םדָא טָאה טָאג .תעדה ץע ןופ ןעסעג

 .ןעלמיה 7 יד ןופ ןעטסשרעטנוא ןיא ןעבירמ

 םדָא טָאה טרָאד .רעטסניפ ךילקערש זיא טרָאד

 ןוא תיליל בייוו טשרע ןייז וצ טפעהעב ךיז

 .רהָאי 180 טבעלעג רהיא טימ טרָאד טָאה רע

 תוחור ,םידש ןערויובעג םהיא סָאה יז

 טבעלעג לייוורעד טָאה לומַאס ןוא ,םיקיזמו

 -קירוצ טָאנ םהוא טָאה רעטעּפש .ן'הוח טימ

 ןאוו ,ןוולַא טייקגימכיל רעד ןיא טכַארבעג

 טָאה רע .ןעמוקעג רעדיוו םהיא וצ זיא הוה

 .,טריסַאּפ טָאה םהֹיא טימ סָאװ טנָאמרעד ךיז

 ,ןעקנירטרעד ךיז ןוחיג םוצ ןעפָאלעג רע זיא

 ןעמונעגרעטנורַא זיולב טָאה ןוחיג רעד רעבָא

 ,םייהַא זיא רע ..טיוה ןייז ןופ ץנַאלג םעד

 םהיא טָאה יז ןוא ן'הוח טימ טניואוועג טָאה

 .תש ןוא לבה טימ ןיק ןעריובעג

 םעד טקישעגסיורַא טָאה טָאג : רעזרעפ

 ךעלסיבוצ ןעגנערב לָאז רע לאירבג ךאלמ

 .םדָא ןעכַאמ וצ ןעטכישדרע 7 עלא ןופ דרע

 לייוו ,ןענייוו ןעמונעג דרע יד טָאה ףיורַאד

 "עוו ןעטלָאשרעפ טעוו וז זא טסואוועג טָאה יז

 לאורבג ויא יוזַא .דנוז ס'םדא בעילוצ ןער

 ס'דרע יד טלייטעגטימ טָאג ןוא ףיורַא קירוצ

 א טימ לאיוע טקישעג טָאה טָאג .עגַאלק

 ןיא ןערעהוצנווא טינ ךיו להעפעב ןעגנערטש

 טימ .ןוהטעג יוזַא טָאה רע .עגאלק ס'דרע רעד

 רהיא ןופ רע טָאה טייהגנערטש ענרעזייא ןַא

 וו ןוא ןעסירעגבָא רעקיטש עגיטיינ יד

 ןיוש טָאה טרָאד .לעמיה ןיא טכַארבעגּפיורַא

 ענהעש-רעדנואוו ַא טיירגעגנָא טָאהעג טָאג

 "עב סע .לעדָאמ סָאד טכַאמעג טָאה רע .המשנ

 טיוז זיא טיוה 'ד ןוא טיוה א טימ טדיילק

 -יינ ןעדעי ןופ דיילק עטשרע סָאד טלָאמעד

 -עג ן'םדָא ןעבָאה םיכאלמ יד .םענעריובעג

 ,"םילעבע" .טָאג ןענעיד וצ יוזַא יוו טנרעל

 ."נורַא טָאג ןופ זיא םיכאלמ יד ןופ רענייא

 -עב וצ דרע רעד ףיוא ןערָאװעג טקישעגרעט

 -ָארדרעפ רהעז סע טָאה םהוא .ן'םדָא ןענעיד

 טָאה ,לעמיה ןופ ןעסיוטשרעפ ןייז וצ ןעס

 לָאז יז גנַאלש רעד טימ טגינייארעפ ךיז רע

 ויז זיא סע .ן'הוח ןערהיפרעפ ןעפלעה םהיא

 -ףק ןיא ןעפרָאוװרעפ ויז טָאה טָאג ,ןעגנולעג
 .רהָאי 200 טכַאמשעג ןעבָאה ייז ואוו עלקה
 ררע רעד ףיוא רעדיוו ייז רע טגנערב רעטעּפש

 -רָאטשעג זיא םדָא .רהָאו 900 ןעבעל ייז ואוו

 םעד ףיוא ןערָאװעג ןעבָארגעב זיא ןוא ןעב

 ךוז טומ רענייב ענייז טָאה חנ .סַאירובַא גרַאב

 לובמ םעד ךָאנ ייז 'יצ ןעמונעג הבת ןיא

 םילשורי ואוו טרַא בעד ףיוא ןעבָארגעב

 ,טנויה טחעטש

 ןושארה םדָא ואוו טרָא רעד : עיפַארגָאעג

 "עג טסעפ טינכָאנ טנייה זיב זיא טבעלעג טָאה

 רעבירעד ןיוש זיא רוטַארעטיל לעיפ .טלעטש

 -ורשעג ךָאנ טעוו לעיפ ,ןערָאװעג ןעבירשעג

 עדנעהיצנָא רהעז ַא ויא סע לייוו ןערעוו ןעב



 ךילגעמנוא ךילריטַאנ רעבא זיא סע ;עגַארּפ

 -םעוט ַאזַא ןופ טַאטלוזער ַא ןעטרַאוװרע וצ

 ייוצ רעדָא ןייא זיולב ןעוו ,טייצ עטייוו

 טרעניארע ןעמ ןעוו .טבעלעג ןעבָאה ןעשנעמ

 -נָא רעד לַאירטַאמ טרָאס ַא ערעסָאוװ ןופ ךיז

 טביוה גנובוורש-סטכושעג רעזנוא ןופ ביוה

 -עי ןעטייהרעכיזנוא עכלעוו טימ ןוא ,ןַא ךיז

 ןעמ טעוו ,טלעגנירעגמורַא זוא לַאורטַאמ סענ

 ןַא רעביא ףירגעב ַא ןעכַאמ ןענעק טשרע ךיז
 ףיוא טרָא םעד ןעריזילַאקָאל ןצ עבַאגפיוא

 .מבעלעג טָאה שנעמ רעטשרע רעזנוא ןעכלעוו

 סָאװ ןעגנולדנַאהבָא עדנעזיוט עלַא ֹוד ןופ

 ןערָאװעג ןעבירשעגנָא רעבירעד ןיוש ןענייז

 ןופ טיוהרָאלקנוא יד .רעביא עלעיפ ןעדייל

 ייז ןעביילב עלַא ןוא ,ךַארּפש עשילביב רעד

 תרפ רעד זיא :עגַארפ ןייא ייב ןהעטש

 ךָאנ טימ ןעדנוברעפ ןעזעוועג לָאמַא (תרפא)

 "עג ףיוראד טרעוו סע סָאוװ---? ןעכווט וירד

 -נָא רָאנ טרעוו ָאד--"ןדע-ןג" העז טרעפטנע

 -רעפנוא זוא סע זַא טקַאפ רעד טעטיידעג

 ,לייוו טייקכילגעמנוא ןַא ןרעדָאפ וצ גיטפנונ

 -עג טרעטשרעצ ןעניוז עכלעוו טדעטש עלעיפ

 ןענייז ,טייצ ערעמעּפש לעיפ ַא ןיא ןערָאװ

 -עוו וצ טריזילַאקָאל רהעמ טינ טנויה טניוש
 -שרע ןופ גנוגיואוו עטשרע יד ךָאנ טרפב ,ןער

 טגָאזעג ךיוא ןָאק עבלעזסָאד .ןעשנעמ ןעט

 .ףיוא העז (.ד.ז) "ךַארּפש" ןויז רעביא ןערעוו
 ."עילימַאפ" ,"גנורעקלעפעב"

 ןערהָאי עטשרע וד ןיא : עיגָאלָאּפָארטנַא -

 -םיוא ךיז טָאה טפַאשנעסיוו ענרעדָאמ וד ןופ

 רימ ביוא ,לעפייווצ רעסיורג ַא ןעביוהעג

 רעדָא ,(הוחו םדָא) רָאָאּפ ןייא ןופ ןעמַאטש

 ןופ טושּפ רָאג רעדָא ,ןערָאָאּפ עלעיפ ןופ

 .ןעפַא וצ ךילנהע ןענייז סָאװ תויח עכלעזַא

 ןופ :ןעועוועג זיא גנודנעוונייא עטשרע יוד

 -נעל יד ןופ ענעריובעגנייא יד ןעמוק ןענַאװ

 ךָאנ ןערָאװעג טקעדטנע ןענייז סָאװ רעד

 -עגבָא ןענויז עכלעוו רעדנעל ,טרובעג) ס'םדָא

 ןעפַאשעג ןוא םדָא ואו) ןעיזַא ןופ טלויט

 ןעליימ עדנעויוט עגילדנהעצ טימ (ןערָאװטנ

 רעדניק ס'םדָא ךיז ןעבָאה יוזַא יוװ ? רעסַאוװ

 עלַא ףיוא טייוו יוזַא ןעגָארטרעבירַא טנעקעג

 ןעבָאה ףיורַאד ?ןעפיש ןהָא ןעליוט-טלעוו
 ערעייז טימ טרעפטנעעג רעשרָאפ ערעטעּפש

 ךיז ןעגָארט םימי וד זַא ,ןעגנוקעדטנע ערעוונ

 ןעקנירטרעפ ויז זַא ,טרָא וצ טרָא ןופ רעביא

 -וצ ןעזָאל ןוא ןעמוק ייז ןיחואוו רעדנעל

 -לעוו ,דנַאל השבי רעד ףיוא ךיז רעטניה קיר

 -ַאװ ן'רעטנוא ןעגעלעג טווצ א רַאפ ווא סעב

 "עג ךיוא ןעבָאה לָאמַא ןופ ןעשנעמ וד .רעס

 "רע סָאד ןוא ("רוטלוקירגַא" העז) טרעדנַאוװ

 -שנעמ רעד ןופ טייקכילגעמ וד ןווש טרהעלק

 רעד רעביא טרָא ןווא ןופ ,גנוטיירבסיוא עכיל

 ןוא זַא רָאלק זוא סע ,רהעמכָאנ .טלעוו עצנַאג

 ןערָאװעג ןענופעג דרע רעד ןיא ןעניוז ריביפ

 -על רָאנ ןענעק עכלעוו תויח ןופ ןעטעלעקס

 ןעבָאה ייז ביוא ,טַאמילק ןעסייה ןיא ןעב

 רַאפ סע ויא ןרעדנַאװסווא טיווו ווזַא טנָאקעג

 ןעמ .ןערָאװעג ךילגעמ סיוועג ןעשנעמ םעד

 ןעפילגָאריה עשיטפיגע וד ףיוא ןענופעג טָאה

 -עב ַא ויא סע ןוא ּפעק-רעגענ טעדליבעגבַא

 טַאמייה:רעגענ וד סָאד ךַאוטַאהט רעטסואוו

 יו ןעזעוועג רעטייוו לעיפ ןעטּפיגע ןופ ןיא

 ןענופעג טָאה ןעמ .ןעיזַא ןופ רענַאקירעמַא יד

 סָאװ דנַאל ןעדעי ןיא רוטלוק ןופ ןערוּפש
 וד טימ תוכיוש ַא רעדָא ,טייקכילנהע ןַא טָאה

 סעדנעגעל וד ןיא .רעדנעל עגירביא וד ןופ

 -עג דרע עצנַאג רעונוא ןופ רעקלעפ עלַא ןופ

 -וצעב ןייק ןעבָאה סָאװ עכלעזַא ךיז ןעניפ
 ןוא ןעבעל ייז עכלעוו ןיא דנַאל וד וצ גנוה

 יד וצ ךילנהע רעדָא ,עבלעזיד ץנַאג ןענייז

 -ָאה ייז ואוו רעדנעל ערעדנַא ןיא ןעבעל סָאװ

 "רעד סָאוװ קלָאפ םעד וצ תוכייש ַא ָאֹי ןעב

 עצנַאג רעד ןופ ןעכַארּפש וד .ווז טלהעצ

 יו תובורק לעיפיוזַא ךיז טימ ןעבָאה טלעוו

 -נוא טָאה טלעוו רעד ןופ טייהשנעמ עצנַאג וד

 טקַאפ רעד ןיוש ("ךַארּפש" העז) .ךיז ןעשיווצ
 -סטפַאשנעסיוו ענרעדָאמ עטסערג וד זַא ןוולַא
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 יו רענגעג עכלעזא ןעסָאלשעגנויא .,רענעונ

 ןעבָאה ,רעסנעּפס ,גנירהיד ,רענכיב ,לעקעה

 .ו) "םומזינָאמ" םוצ ןעמוק טוומעג ךילדנע

 םעד ןעבעגעגפיוא ןעבָאה ויז זַא טזייוועב (.ד

 ןא ןעגעג סומוינַאגַאטנַא רעיוז ןופ דנורג

 -שנעמ רעזנוא ןופ גנומַאטשבָא עכילטייהניוא

 .טייח

 וצ סוזעי ןיא טכוו םוטנעטסירק סָאד

 "טָאגבָא" העו) םדָא ןופ לוגלג םעד ןעניפעג

 ויב ןהעזעג טָאה לואפ לעטסָאּפַא רעד .("גנַאלש

 עכילטסירקרָאפ רעד ןופ ןעדוי וד זַא ןיפסוו

 ןייז טעו החישמ זַא טביולגעג ןעבָאה טיוצ

 טריטּפָאדַא עעדיא יד רע טָאה ןורחאה-םדָא רעד

 ןעלַאפעג םהיא טָאה לעיצעּפס .סוטסורק רַאפ
 -םדָא ןעפַאשעב טָאה ןיילַא טָאג זַא עעדיא יד

 רעד ןייז לָאז ןורחאה םדָא רעד זַא ןושארה

 -עג ווא סוזעי זַא טקַאפ רעד .טָאג ןופ ןהוז

 טכַארטעב טינ םורָאד ןעק רע ןוא ןעברָאטמש

 יד ייב טרעוו ,ןורחאה םדָא רעד סלַא ןערעוו

 -עי זַא טרעפטנערעפ ןעגָאלָאעהט עכילטסירק

 ווב זיא סוזעי .ןעמוק רעדיוו ךָאנ טעוװ סוז

 םדָא רעד ןעועוועג גנוניישרע עטשרע ןייז

 -עד רע טעוו טפנוקרעדיוו רעד ויב ןוא ינשה
 .ןורחאה םדָא רעד ןיוז טלָאמ

 :עיפַארגָאעג עשילביב רעד ךָאנ ,המדא

 םענעגויא ןַא טַאהעג טָאה עכלעוו טדָאטש ַא
 -רעפ ויא עכלעוו ןוא ,בָאנש סנעמאנ גינעק

 -דעיז ,םודס טימ ןעמַאזוצ ןערָאװעג טעטכינ

 עלעיפ .(חלמה םי) רעעמ ןעמדיוט םייב ךיל

 ןעזייװכָאנ טריבורּפ ןיוש ןעבָאה רעשרָאפ

 רעבָא טריטסוזקע לָאמַא טָאה טדָאטש יד ואוו

 -רעפנווא טינ ןרעדנַא םעד טימ זיא רענייק

 .ןענַאטש

 -ָאֹמ טביוה ַא ןופ ןעמָאנ .יאדג ןב ןומדַא

 ןיא טַארטסיגַאמ רעֹדָא רעטכיר ייציל

 זַא ןעגעגַאד זיא .(1 "הק תובתכ) ,םילשורי

 -עג רעייז .דלעג-קסּפ ןעמהענ לָאז רעטכור ַא

 רעד ןופ זיולב ןערעוו טלהָאצעג לָאז טלַאה

 .שדקמה-תוב םעד סיוא עסַאל

 -וווצ טדָאטש ַא (.רגָאעג .לביב) ,ימדַא
 ןופ ץענערג יד ףיוא ,בקנ ןוא םוננעצ ןעש
 ןופ ךילטסעוו לוימ עשולגנע 8 ךרעב ,ילתפנ

 .(88 "טי עשוהי) .רובת םי

 לעטדעטש .ַא (.רגָאעג .לביב) ,םימדא

 ,ןימונב ןוא הדוהי ןופ ץענערג יד ףיוא

 ןוא לולג ךָאנ געוו ּםעד ףיוא ךילניישרהאוו

 ןופ טיי עכילדיז רעד ףיוא ;םילשורי

 לעטש וד ןָא טיג ןָאסניבָאר .עשוהי םָארטש

 .ןדרי םעד זיב וחירי ןופ געוװ םעד ףיוא

 זיא רעכלעוו רענייא ,רָאטַארטסינימדַא

 -עג ַא ןערירטסינימדַא וצ טמיטשעב ךילצעזעג

 ךָאנ טָאה סָאװ ,עינָאלָאק רעדָא דנַאל עסיוו

 -עיגער עלענַאיצוטיטסנָאק ענעגווא ןַא טינ

 -עב טכירעג ןופ טרעוו רעכלעוו רענווא ; גנור

 ןופ םוטנעגווא סָאד ןעטלַאוװרעפ וצ טמיטש

 ןעזָאלעג טינ טָאה רעכלעוו םענעברָאטשרעפ ַא

 ןייק האווצ רעד ןיא טָאה רעדָא ,האווצ ַא

 ןוא .םוטנעגייא" .ז) .טמיטשעב ןוקעּפָא

 .("השורי"

 -ַארּפ ןופ ,םזיליהינ-ויטַארטסינימדַא

 רַאפ ןעמָאנ סלַא טנעכווצעב ולסקַאה רָאסעפ

 ןערעוו טרענוילקרעפ לָאז רעכלעוו טָאַאטש ַא

 -סגנוגידייהטרעפ ַא וצ זיולב טכַאמ ןייז ןיא

 ןעשימ טינ ךיז לָאז טַאַאטש רעד .ח.ד .טּפַארק

 ןייז טיירעב ןרעדנָאז ןעטפעשעג סמענייק ןיא

 ןעגידייהטרעפ וצ רעגריב יד טיוצ רעדעי וצ

 .טריקַאטַא ןעוו

 ןופ גנוטלַאװרעפ ,ןָאיצַארטסינימדַא

 "נעגעלעגנַא עבולטפעשעג רעדָא עבכילטַאַאטש

 עיטַאמָאלּפיד רעדָא קיטילָאּפ רעד ןיא .ןעטייה

 טנוומעג רעמיא טרָאװ ןעזעיד טימ טרעוו

 .םוירעטסינימ סָאד

 מרָאס ַא (/2ת0882 ,41121118) לארימדַא

 רעטעמילימ 04 ויב 80 ןופ ,גנילרעטעמש

 ויא לעגעילפ עניוז ןופ טייז ערעביוא ,סיורג
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 טָאה ,סייוו ןעזנַארפ יד ןוא ץרַאוװש-טעמַאפ

 ןעציּפש יד ייב ןעקעלפ עסייוו עסיורג ויווצ

 -רעטניה ןוא דנַארעטניה ,לעגעילפ וד ןופ

 -רַאוש 4 םימ טיור-רעבָאניצ ןענויז לעגעילפ
 ףעגעילפ יד ןופ ןעטייזקיר יד .ןעטקנוּפ עצ

 רעילָאק עבלעזיד ןעבָאה
 12 זיב ךיו ןעניפעג ייז .רעטַאמ רָאנ ,ןעטייז

 ןעבעל ייז ןופ 11 ןוא אּפָארוע ןיא גנוטַאג

 ולוי ןעשיווצ סנעטסרהעמ .דנַאלשטיוד ןיא

 גיקעש-טנוב ןענייז ןעּפוַאר .רעבמעטּפעס ןוא

 ,גיברַאפ-שיילפ זיב ךילנעירג ,ןענרָאד טימ

 רעד .רעטעלב ענעירג יד ןיא ןייא ךיז ןענוּפש

 טניפעג ןוא רעגריב-טלעוו ַא זיא לַארימדַא

 ,ַאולַאמיה ,ַאקירעמַא-דרָאנ ןיא ךיוא ךיז

 -נוא טסָא ןוא דנַאלעעויינ ,ןעלזניא-אוידנַאס

 | .ןעיד

 -עב-- ,אזמוז-ט1-08 .בַארַא) ,לַארימדא

 ןופ ןעמָאנ .(רעסַאװ ן'רעביא רעבָאהסלהעּפ

 -ןצ .עטָאלפ ַא ןופ ןעטמַאעב ןעטסכעה םעד

 יַאּפש ןיא ןענישרע לעטימ רעזעיד זיא טשרע

 רעהכָאנ ןוא ,ןעיליציס ןיא רעהכָאנ ,ןעינ |
 ןיא סָאװ רענווא .ןעטַאַאטש עגירביא יד ןוא

 דנַאלשטייד ןיא טסייה ןעטָאלפ עלַא רעביא

 -ייה-דרָאל דנַאלגנע ןיא ןוא ,לַארימדַא-סָארג

 רעד ןיא טעדיילקעב לַארימדַא רעד .לַארימדַא

 -רַאטדלעפ רעד סָאװ גנַאר ןעבלעז םעד יוווינ

 טניואוועב טָאלפ ַא ןיא .יימרַא רעד ןוא לָאש

 .ערעביוא וד סָאװ

 ןעפורעג טרעוו עכלעוו ,ףיש ַא לַארימדַא רעד

 רע טרידנַאמָאק ןענַאד ןופ ןוא ,ףיש-גַאלפ יד

 העז) .ןעכווצ-גַאלפ ךרוד ןעפיש-סגעירק ענייז

 .("טעטילַארימדַא"

 -רעק עוויפוקעזקע ןַא ,טעטילַארימדַא
 -לַאוורעפ רעדָא טרידיזערּפ עכלעוו טפַאשרעּפ

 טרעוו .דנַאל ַא ןופ טכַאמ-רעסַאו יד טעט

 טלעסקעוורעפ רעדנעל ענעדעישרעפ ןיא ךיוא

 -רעטסונימ ענירַאמ" ,"ענורַאמ-סגעורק" טיט

 עלַא ךָאד ,"טנעמטרַאּפעד לעוווינ" רעדָא ,"םוי

 -ַאריֿמדַא" טימ ןערעוו טנעכווצעב ווז ןענעק

 " טעטיל

 :דנַאלגנע

 .-סדרָאל 6 סווא יז טהעטשעב דנַאלגנע ןיא

 -ַאק ַא וויא ויז ןופ רענויא .ימילַארימדַא-װָא

 ןוא סדרָאלליוװיצ ייווצ ,רעטסינימ-טעניב

 ערעטערקעפ 9 .יוויונ רעד ןופ עלערימדַא יירד

 ןיא טהעטמש רענייא עכלעוו ןופ ןַארַאפ ןענייז

 -ומדַא ןוא טנעמַאלרַאּפ ןעשיווצ גנודניברעפ

 עכילנהעוועג יד טוהט סָאװ רענווא ,טעטילַאר !

 טהעטש סָאװ רענויא ןוא טייברַא עשרעמערקעפ

 טעטילַארימדַא רעד ןעשיווצ גנודניברעפ ןיא

 וצ טָאה טעטילַארימדַא יד .יוויינ יד ןוא

 ,(יוויינ) טכַאמ-רעסַאװ עצנַאג יד ןעטלַאוװרעפ

 "סיוא וצ ,ןעפיש ןערירַאּפער רעדָא ןעיוב וצ

 -ַאטס ענעדעישרעפ וד ךָאנ ןעפוש יד ןעטיירב

 -נַאמ יד ןעדיילק וצ ןוא ןעזויּפש וצ ,ןענָאוצ
 ןופ יז טגירק סעלַא ראפ דלעג .ג.ד.א טפַאש

 .טנעממרַאּפעד-סגעירק

 :סטייטס דעטיינוי

 טהעטשעב סטויטס דעמיינוי רעד ןופ יד

 -לעוו ,יווייניעהד-וָא-ירעטערקעס ַא :םיוא

 ןופ דעטניַאּפַא ,רעטסינימ-טעניבַאק ַא זיא רעכ

 ;טַאנעס ןופ גנומיטשוצ רעד טימ םנעדיזערפ

 סלַאפנעבע ,ירעטערקעס (ליוויצ) טנעטסיסַא

 -ימשוצ רעד טימ טנעדיזערּפ ןופ דעטניַאּפַא

 טנַאדנַאמָאק ףעישט רעד ;טַאנעפ ןופ גנומ

 -ָאװדַא-שזדָאשזד רעד ןוא ,ענירַאמ רעד ןופ
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 "רעפ ןענויז ייווצ עטצעל יד .לַארענעשזד-טַאק

 -סונומדַא רעייז .ןעטשרע םוצ ךילטרָאװטנַא

 .עשולגנע וד סָאוװ עבלעזיד זיא ןָאיצַארט

 :ךי''ר קנ ַא ר פ

 ןופ ףעישט רעד ,רעמסינימ ענירַאמ רעד

 סָאד ןעדליב ןעפליהעג ייווצ ןוא יוויינ רעד

 רעטשרע רעד  .טעטילַארימדַא עשיזיוצנַארפ

 עגירביא יד ןוא רעטסינימ-טעניבַאק ַא זיא

 / .םהיא וצ ךילטרַאװטנַארעּפ ןענייז וירד

 :ןעילַאטוא

 ,ענירַאמ רעטסינימ א ןופ יז טהעטשעב

 -ערימדַא-עציוװ ויווצ ,רעטערקעס טנעטסיסַא

 ,(86ת10 ת20216) ,טקעטיכרַא-נעפיש רעד ,על

 "רָאק ןערעינעשזנוא ןופ לַארענעג-רָאיַאמ רעד

 -ענעג ַא ,רעטערקעס םלַא ןַאטיּפַאק ַא ,סופ

 -עיד .רעריסַאק לַארענעג ַא ןוא ,סוקידעמ לַאר

 -ַארימדַא רענעילַאטיא סָאד ןעדליב עלַא עז

 .טעמיל

 ןופ עּפורג ַא ,ןעלזניא-סטעטילַארימדַא

 -טנע ,אעניגעינ ןופ טסָאידרָאנ ןעלזניא 0

 -סערג רעד .1610 ןיא רעדנעלַאה ןופ טקעד

 ךָאנ טסָא ןופ גנַאל ליימ 40 זיא ייז ןופ רעט

 ןעדָאב םעד ןופ טייהנעפַאשעב יד ןוא טסעוו
 דרע יד .רעטקַארַאכ ןעשינַאקלואוו א ןופ זיא

 טלַאזַאב ַא סיוא טהעטשעב ;טרַאה ,טיור זיא

 -עיפ .סיניםוקָאק לעיפ טסקַאװ ןוא ,ַאװַאל ןיא
 ןעטסעמ סָאװ ןַארַאפ טרָאד ןענייז גרעב על

 "רעד יד .ךיוה רעטעמ 100 זיב 50 ןעשיווצ
 יד .ןעלָאהט יד ןיא סנעטסרחעמ ןעגיל רעפ

 זיא טיוה רעייז .דליוו ןענייז רעניואוונויא

 900 וצ ןעּפורג ןיא ןעבעל ייז .ןיורב-לעקנוד

 -עי .עגנולטביוה רעטנוא ,ןעמַאזוצ 800 רעדָא

 ןרעטש ןייז ףיוא טגָארט גנילטביוה רעד

 ךיז ןעניפעג סָאװ ןעלעש טימ ןעהייר ייווצ

 ןענייז ייז זַא טנעכער ןעמ .םי םעד םורַא

 -ויורג ַא ןעבָאה .20,000 ךרעב ןעמַאזוצ עלַא

 -םערפ ַא ןעלדנַאהעב .עדמערפ ןעגעג דשח ןעס

 ןעבָאה .ןעטייוו ןופ רָאנ ךילדניירפ רהעז ןעד

 א ר א ר ראו א ר עשו ר א יו 6 ראק

 .רעצעלק ענעדנובעג ןעמַאזוצ ןופ ךאלעפיש

 (.דד) "ןַאודוסבָא"* ןופ ייז ןעכַאט גייצעג

 סָאד ןעריזַאר וצ רעפעמ-ריזַאר ןופרעד ןעכַאמ

 ךַאנ דנַאל סָאד ויא 1919 זיב .בייל עצנַאג

 .טשרַאפעגכרוד ךילטפַאשנעסיוװ ןעזעוועג טינ

 יד סָאװו דשה רעד ןעזעוועג זיא ךַאזרוא יד

 -נעמ עסיווו וד ףיוא ןעבָאה רעניואוונווא

 ןעגנולעג סע זיא ןהָאק גיוודול .רד .ןעש

 -וול טרָאּפער ןייז ןוא ,ןעניוועג וצ ןח רעייז

 ,"ונֲַאמ" טסיוה לעזניא-טביוה רעד ; יוזַא טעט

 "םָאפ" ,"ןַאילַאב" ,ןַאד ,"וָאל* רעטסכענ רעד

 ןוא ןיילק ןענייז עגירביא עלַא ."קָאמ" ןוא
 עגידנעבעל טלָאמעד יד .טשרָאפעבנוא ךָאנ

 זיא'ס עכלעוו טינ ןעקנעדעג רעניואוונווא

 ןיא טייצ רעייז ןיא זַא .ה .ד .שינרעטיצידרע

 .ןעזעוועג ענייק טרָאד

 ןיוװרַאד .גנורעדנואוועב -- ןָאיצַארימדַא

 -עג ,גנושַארעביא ןַא :טימ סעזעיד טריניפעד

 ןופ להיפעג ןוא ,ןעגעינעגרעפ טיס טשיס

 -סיוא רעשיגָאלַאכיסּפ רעד .טייקגימיטשנויא

 -יורב-נעגיוא ,ןעפָא טיירב ןעגיוא : זיא קורד

 -בלַאה ,ןעפָא-בלַאה ליומ סָאד ,ןעביוהעג ןע

 -רַא ;סָאד טפור רעדנעלגנע רעד .גידנעלכוומש
 .ןָאושייריימ

 רעד (עיגָאלָאטימ .שיבירג) ,סוטעמדַא

 "רעטנוא יד ןופ רעשרעה רעד ,תוטח ךאלט

 .רעמעג עשידרע

 טרעוו טָאג ןופ ןעמָאנ .רעה ןיומ -- ינדא

 יוו ,ןעכָארּפשעגסיוא ןוא ןעבירשעג ךיז רַאפ

 ןאוו לעטש רעד ףיוא ןעכַארּפשעגסיוא ךיוא

 םרעוו שיגָאלַאמיטע .ןעבירשעג טהעטש הוהי

 -טסעפ ,ןעצעזטסעפ -- ןדא ןופ טעטיילעגבָא רע

 -טנע םעד ןופ .ןעשרעה ,ןעלהעפעב ,ןעמיטשעב

 ;רעה ,רעשרעה ,רעבָאהטלהעפעב == ןודָא טהעטש

 ןופ גנולסקעוומוא יד ,רעה ןיימ -- ינדא םורַאד

 -ווק ןיא (יָאנָאדַא) ונדא וצ (ינָאדא) ונדא

 םיבר םוצ דיחי ןופ גנַאגרעביא ןַא סלַאפסענ
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 עץיפשיסשיסיט שיש עי עי עי עי עי עי שי עי שי שיט טיי עי סי עי עי עי עי עי עי עי עי עי שיט עי שיט עי עי עי עי עי עי עישי עי עי עי עי עי עט עי ,עייה עי עי עי עי עי עי שיט

 סע טניימ םרָאפ ןעזעיד ןיא זַא ןעכייצ ַא רָאנ
 טזומעג גנולסקעוומוא יד טלָאװ טסנָאז .טָאג

 .(2 'ט תישארב) (םינָאדַא) םינדא ףיוא ןייז

 סָאד וויא  (יָאנָאדַא) ינדא םרָאפ םעד ןיא

 "לעוו "רעשרעה" ןעשטייד םוצ ךיילג טרָאװ

 .ךיילגוצ להאצרהעמ רעדָא להאצנויא ,זיא סעב

 -עישרעפ סע ןעבעג גנורפשרוא ןייז רעביא

 -עפ רעד סָאד סע זיא רעכיז .ןעגנוניימ ענעד

 ןיוש ןענכ ןיא זיא (.דז) סינָאדַא רעשיקינ

 עשידוי סָאד רעדייא ןעזעוועג רעהירפ לעיפ

 .("הוהי* העז) ןעמוקעג ןעטרָאד זיא קלָאפ

 ןהוז רעטרע'פ ,(והָאיניױדַא) ,והינדא

 .בעג .יורפ עטרעיפ ןייז תיגח ךרוד ,דוד ןופ

 ןעזעוועג זיא רעטָאפ ןייז ןעוו ןורבה ןיא

 םולשבא ןוא ןונמא סלַא .חדוהי רעביא גינעק

 -עב ןעמונעג ךיז רע טָאה ןעברָאטשעג ןענייז
 ןופ רעגלָאפנהָארט רעלַאגעל רעד סלַא ןעטכַארט
 םולשבא יווװ ןהעש יוזַא ןעזעוועג זיא רע .דוד

 -מַא עבלעזיד טָאהעג טָאה (6 'א םוכלמ 'א)

 -ואוועג םורַאד טָאה ןוא ,רענעי סָאװ סעיציב

 זיוה ס'רעטָאפ ןייז ןופ רעצרעה עלעיפ ןענ

 טייהיירט ןעכָארּפשרעּפ םהיא ןעבָאה עכלעוו

 רעבָא ןעבָאה עטייל .טדיוט ס'רעטָאפ ןייז ךָאנ

 -ָאוװעג ןעריובעג זיא המלש לייוו זַא טגָאזעג

 -וא גינעק ןעזעוועג ןיוש זיא דוד ןעוו ןער

 המלש וצ הכולמ יד טמוק לארשי ץנַאג רעב

 עזעיד טָאה והינדֲא .והינדֲַא וצ טינ ןוא

 ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא טנעקרענא רהַאפעג

 רע .טנעמָאמ ןעגיטסניג םעד וצ ןעטיירעברָאפ

 -נוא יד ןענואוועג קעווצ ןעזעיד ראפ טָאה

 ןוא ,רעהדלעפ ס'דוד ,באוי ןופ גנוציטשרעט
 עטסעב ס'דוד עדייב ,לודג ןהכ םעד רתיבא

 קורדנייא םעד ידכב .דניירפ עטסעיירט ןוא

 לַארעביא רע זיא ,רעגלָאפנהָארט סלא ןעכַאמ וצ

 -עב ןיא .טכַארּפ רעכילגינעק טימ ןענעישרע

 -ַארט 50 ןוא ןעגָאװטייר ,רעטייר ןופ טיילג

 ןוא ןעהעזעגוצ סעלַא סָאד טָאה דוד .ןעטנַאב

 טָאה רע ,לייוו ךילניישרַאװ ,ןעגיוושעג טָאה

 לי

 -ָאהרעדיו יד ןהעזעג טַָאהט ס'והינדא ןיא

 טָאה רע ןוא ,עטכישעג ס'םולשבא ןופ גנול

 ,סָאד ןופ עיציטעּפער ַא ןעבָאה טלָאוװעג טינ

 .טכַאמעג טלַא ןוא יורג יױזַא םהיא טָאה סָאװ
 -וטניירא ןעמונעג איבנה ןתנ ךיז טָאה ךָאד

 ַא טלעיּפשעגנָא עבש-תב טימ טָאה ןוא ןעש

 רענעלּפ עלַא ס'והינודַא טָאה עכלעוו ענעצס
 מ'עבש-תב רענהעש רעד טָאה דוד .טעטכינרעפ

 "עג טינ טפַארק-עדער ס'איבנה ןתנ טימ ץייר

 -עג המלש טָאה רע ןוא ןעהעטשרעדיוו טנעק

 -עז ,והינדַא .לעטש רעד ףיוא ןעניורק ןעזָאל

 -טנע רע זיא ,ןעריולרעפ גנונפָאה ןייז גידנעה

 רע לעטש עכלעוו ,חבזמ םעד רעטניח ןעּפָאל

 טָאה המלש זיב ,ועזָאלרעפ טלָאװעג טינ טָאה
 המלש .ןעטדיוט וצ טינ ןעכָארּפשרעּפ םהיא

 רע זַא יאנתב ןעכַארּפשרעּפ סָאד םחיא טָאה

 רע זומ טסנָאז ,ןעריגירטניא טינ רהעמ לָאז

 ןעברַאטשעג דוד זיא רעבָא דלַאב .ןעברַאטש

 שגלּפ ס'רוד ןעמונעג ךיז טָאה והינדַא ןוא

 טָאה המלש .יורפ סלַא (תימנושה גשיבא)

 ַא וצ טורש ַא סלַא טכַארטעב טַאהט עזעיד

 טזָאלעג םהיא טָאה רע ןוא עגירטניא עיינ

 | .ןעטכירניה

 ןופ גינעק ,לעביב רעד ךָאנ ,קדצ ינדַא

 "עב רהיא ןעבָאה ןעדוי יד רעדייא םילשורי

 ךיוא זיא רעבלעזרעד ביוא .('' עשוהי) טצעז

 רעדָא ,קדצ-יכלמ ןעמָאנ םעד רעטנוא טניימעג

 ,"קדצ" ןעסייהעג רעהירפ טָאה םילשורי ביוא

 םהיא ןעבָאה ןעדוי יד .טסואוועבנוא זיא

 רע ,לייוו ןעבעג טנעקעג טינ ןעמָאנ ןעזעיד
 לעביב יד יוװ ,טנעידעג סעטוג ןייק ויז טָאה

 טגינויארעפ ךיז רע טָאה ,זנוא טלהעצרע

 גינעק םעד טימ ,ןורבח ןופ גינעק םעד טימ

 ןוא שיכל ןופ גינעק םעד טימ ,תומרי ןופ

 יד ןעפמעקעב וצ ןולגע ןופ גינעק םעד טימ

 טימ טָאה רע .גנוטייל ס'עשוהי רעטנוא ןעדוי

 -וד טרישרַאמ טינ טכַאמ עטגינייארעפ ןייו

 טרעגַאלעב טָאה רע רָאנ ,ןעדוי יד ןעגעג טקער
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 -עג ךיז ןעבָאה ייז לייוו רַאפרעד םינועבג יד

 םינועבג יד .טגידייהטרעפ טינ עשוהי ןעג

 ןוא טלייטרע טכירכַאנ ןופרעד עשוהי ןעבָאה

 "נַאג רעד ךרוד לייא םיורג טימ טָאה עשוהי

 .טָאה רע .ייז ךָאנ ןעגָאי ןעמונעג טכַאנ רעצ

 ןורח-תיב ןופ געוו םעד ףיוא ןעגָאלשעג ויז

 קדצ ונדא טָאה עשוה' .הדקמ ןוא הקוע זיב

 -נַאפעג גידנעבעל ןעדַארעמַאק 4 ענייז טימ

 עשידוי יד ןרעטנומרע וצ ידכב ןוא ,ןעג

 -םיורַא ןעסייהעג ייז עשוהי טָאה ,רעגעירק

 יד ןופ רעזלעה יד ףיוא סיפ ערעייז ןעלעטש

 ןוא ט'גרה'עג רעהכָאנ ייז טָאה רע .ענעגנַאפעג

 ייז טָאה ןעמ ןעוו ,דנעבא זיב ןעגנאהעגפיוא

 יד רעטנוא ןעבָארגעב ןוא ןעמונעגרעטנורַא

 ןעמ ואוו להייה רעד ןיא ,רענייטש עסיורג

 .ןעטלַאהעב ןענופעג ויז טָאה

 יָאק-נעזניצ טביוה .אדבע ןב םרינדַא

 "נוא רעהנעפַאלקש ךיוא ןוא דוד ייב רָאטקעל

 "עוועג זיא .םעבחר ןהוז ןויז ןוא המלש רעט

 ענייז רַאפ ןוא ,טורב רערעייהעגנוא ןַא ןעז

 -עג עלַא ןעבָאה טור ןייז רַאפ ןוא ןעניוא

 עשידויימינ יד טָאה תמלש סלַא .טרעטוצ

 ןעפַאלקש סלַא ייז ןוא טכַאירעטנוא םינכש

 ןיולרעגנוח ַא רַאפ ןעטייברַא וצ ןעגנואווצעג

 טלַאװעג יד רעטנוא טצעזעג עלַא ווז רע טָאה

 ךיז רעטנוא טַאהעג טָאה רע םרינדא ןופ

 -וא טימ רעטייברַא-נעפַאלקש עבלעזַא 0
 רע עכלעוו ,רעהעזפיוא עשידוי 8,000 רעב

 ץערג) טכַאנ ןוא גָאט ןעטיוברַא טכַאמעג טָאה

 יַאפעג זיא םעבחר סלַא .(811 טייז ,1 דנַאב

 םרינדַא ןוא קלָאפ ןופ עדַאנגנוא רעד וצ ןעל

 םכש ןיא ןעמוקעג זיא ("םרדַא" טצריקעגבָא)

 טָאה ,גינעק םעד רַאפ ןעזניצ יד ןעריטקעלָאק

 .טדיוט םוצ טנווטשרעפ קלָאפ סָאד םהיא

 ןופ ןעמָאנ ,(עיגָאלָאטימ עשיזרעפ) עדָא
 ןעמוג םעד ןָא טדער סָאװ טסייג ןעזייב ַא

 תומחב ןופ שיילפ סָאד ןעסע וצ ןעשנעמ

 .ערח'רצי רעזנוא 'וװ רעגייטש ַא .תואממ

 -וריל ַא ןופ גנַאזעג ַא ,(שיטעָאּפ) ,עדָא
 ןוא עפעיט ןופ טיילגעב ןיא רעטקַארַאכ ןעש

 ךיז טעדיישרעטנוא יז .ןעלהיפעג עטסנערע

 רהיא ייב סָאװ טימרעד (.ד.ז) "קיפע" ןופ

 רעדָא ןעטַאהט ףווא טינ---רעטכיד רעד טעטכַא

 וא עדנעקנוז ףיוא---רָאנ ןעטייהנעבעגעב

 -וווצ ךיז ןעגעוועב סָאװ ןעלהיפעג עדנעגווטש

 טקירד יז .ןעצרעה םעד טימ ןריהעג ןעש

 ןופ רוטַאנ רעד ןיא ענעבַאהרע סָאד סיוא

 ןייז וצ גנוהיצעב ןיא ןעליוו ןעכילשנעמ

 עטסקרַאטש וד וצ טפָא טגנוווש ןוא ,לַאזקיש

 יז .עיזַאטנַאפ עדנעמיורט רעד ןופ ןעטקעפע

 טינ ךיוא ,ןעמהטיר וצ ןעדנובעג טינ זיא

 -וינ סיואכרוד טינ טָאה ןוא ,ןעפָארטס וצ

 םילהת רעזנוא .ןערעוו וצ ןעגנוזעג ךיוא גיט
 רעד זיא "רישי זָא" ןיא .ייז ןופ עלעיפ טָאה

 רָאָאּפ עדנעגלָאפ ןיא סָאהטַאפ רעטסקרַאטש

 : ןעורעפ

 יבשוי זחָא ליח ,ןוזגרי םימע ועמש"

 באומ יליא ,םודא ופולֵא ולהבנ זַָא : תשלפ

 ףופת :ןענכ יובשוי ?כ וגמנ .דער ומזחאי

 ומדי ךעורז לודגב ,דתּפו התמיא םהילע
 ".ןבאכ

 ןיא ן'עדָא עלעיפ ןיורַא טרהיפ ץַארָאה
 -ָאה םהיא ןופ ןוא ךַארּפש עשינויטַאל רעד

 ןוא טנרעלעג רעטכיד עשינעילַאטיא ןעב

 ָאסַאט ןענייז עזעיד ןופ .טמהאעגכָאנ םהיא

 -נוהרהאי ןעט10 םעד סיוא ינַאמַאלַא ןוא
 -באב ןעבָאה ךיירקנַארּפ ןיא .טמהירעג ,טרעד

 ןיא טנעכייצעגסיוא ךיז ָאססור ןוא עטסיט

 -שטייד ןיא קָאטשּפָאלק ןוא ,ליטס ןעזעיד

 -עגנויא ייז ןעבָאה םוָאּפ ןוא ןעדיירד .דנַאל

 ךיז טָאה ייז ךָאנ ןוא ןעשולגנע ןיא טרחיפ

 6066 +{0 ןייז טימ סניללָאק טנעכייצעגסיוא

 ןוא שודירעללָאק ,יללעש 106 18810287

 לעיפ םעד ןיא ךיוא ןעבָאה ,הטרָאװסדרָאװ

 | .ןעגָארטעגייב סעטוג

 ןעמלַא ןיא ,(ץנעדורּפסירוי) ,אעדַא
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 שיר שיש ווייט שיקס שיט קייט שיסט סוש סעקס שש סקס ר טאש רע ר נו א א ר ירא א א טי א א יי יא יי טיי עט טיי יי, עי ריי א יי יי טיי טיי ישי

 טָאה ףַאלקש ַא רעדָא ,רעדמערפ ַא ןעוו ,ןעהטַא
 רַאפ ןעגָאלקנָא רעגריב ןעשיכורג ַא טלָאװעג

 טזומעג רעהירפ רע טָאה ,ךערברעפ-סקלָאפ ַא

 עיצולָאזער ַא ךרוד שינעביולרע ןַא ןעגירק
 ,טעטירָאיַאמ רעד ןופ ןעמונעגנָא זיא סָאװ

 סלַא רעגינעוו טינ ןופ גנולמַאזרעפ ַא ןיא
 טָאה שינביולרע אזַא .רעגריב עשיכירג 0

 46402 -==-ַאעדַא" ןַא ןעסייהעג

 .ה .צ ןופ טקעדטנע טענַאלּפ ַא ,אנָאעדא

 -ווצרעפ ,1878 יגוי ןעט5 םעד ,סרעטעּפ .פ

 טימ טרַאשט ןעשימָאנָאוטסַא םעד ןוא טנעכ

 .145 רעמונ םעד

 רעדָא ץעזעג ,לעגער = (שיבַארַא) ,בעדַא
 "עג עשיטּפוגע ןַא ןופ ןעמָאנ רעד ךיוא .גהנמ

 .טנופ ןעשיעּפָארוע םוצ ךיילג ,טכיוו

 רעד ןיא טכער סעטנ'שרוי'עג ַא ,לעדַא
 טנעבייצעב עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעכילשנעמ

 עסוורג יד רעביא סַאלק ןעטריגיליווירפ ַא
 "נעל עשיכרַאנָאמ עלַא ןיא טריטסיזקע .עסַאמ

 "טנע .ייקריט רעד ןופ עמהַאנפיוא םימ רעד

 ("רצי ראפ 826) םיור ןעטלַא ןיא ןענַאטש

 ןעמוקעב ןעבָאה רעציטַאּפ יד ואוו ןוא ןעוו

 ןעטערטוצנווא טכעררָאפ סָאטסעט1ג8 246ע18)

 סָאד ךיוא רעטעּפש ; רעטמע עכילטַאַאטש ןיא

 ןעגָארטרעביא וצ טכער סעזעיד םויגעליווירּפ

 -וי יד ייב .תורוד רודל רעדניק ערעייז ףיוא

 סַאלקלעדַא ןַא טריטסיזקע וליפא טָאה ןעד

 חשורי ןהָא רעבָא םיור ןיא סלַא רעהירפ לעיפ

 טָאװ ץעזעג עטשרע סָאד ,רעדניק ערעייז רַאפ

 סָאד זיא טנַאקעב עטכישעג רעד ןיא זיא

 .עגוביוא

 יד ןיא טגעיל לעדַא ןופ גנורּפשרוא רעד

 טָאה סָאװ רענווא .תומחלמ עשירַאברַאב עטלַא

 "נע וצ טָאה געירק ַא ןיא טנעכייצעגסיוא ךיז

 דנַאל קיטש א ןעמוקעב ןעבלעזמעד ןופ עד

 ןעשטיידטלַא ןיא) .םוטנעגויא ןייז סלַא

 רעדעי ַא ליוו ?.טוגידנַאל"* לעדַא טסייה

 ןעזעוועג עזייוו רעגידנעווטיונ זוא ןַאמלעדַא

 -עב-סטשינ יד (רעמוג ןופ רעמיטנעגויא ןַא

 ףיוא רעטייברַא יד ןערָאװעג ןענייז רעציז

 -ָאװעג םורַאד זיא לעדַא רעד .רעטיג עזעיד
 טשינ ֹוד ןוא "עוורפ" ןופ סַאלק ַא ןער

 -ָאה עגוגנעהבָא וד ."עגוגנווהבָא" וד רעציזעב

 ןעקרַאמ-נעפַאלקש וד טליפעג ןיהרעטעּפש ןעב
 . "וזעב ערעייז ןערָאװעג זיא לעדַא רעד ןוא

 רעד טָאה גנואוורפעבינעפַאלקש ֹוד ךָאנ .רעצ

 ענייז ןוא ןעריולרעפ טכער סעזעיד לעדַא

 -ַאמ ַא ויולב ןעמונעגנָא ןעבָאה סמויגעליווירּפ

 ןיא סַאלק-לעדַא רעד ---.רעטקַארַאכ ןעשטיל

 ןעהעטשטנע סע ןעבלעוו סיוא רעטסערג רעד

 -ַאב יוװ רעגייטש ַא ; ןעסַאלק ערעכעה ךָאנ

 ,ןעטסריפ ,ןעזיקרַאמ ,ןעדרָאל ,ןעפַארג ,ןענָאר
 םעניימעג ןופ רענייק .עגינעק רַאגָאז ןוא

 ןופ םענייא וצ ןעטייברַאפיורא ךיז ןעק קלָאפ

 לעדַא םעד ןיא רעהירפ ןהָא ןעלטיט עזעיד

 . .ןערעוו וצ ןעביוהעגניירַא

 םעד ןופ טכער עכילריטַאנ סָאד רעביא

 ןעגָאלָאוצָאס יד ןעשיווצ טריטסיזקע לעדַא

 .םוירטש רעסיורג ַא ןעמָאנָאקע עשיטילָאּפ ןוא

 -לָאּפ ןענייז ןעגעג-ןוא-רַאּפ ןעטנעמוגרַא יד }
 : עדנעג

 ---: רעגנויהנָא

 ןוא לעגיופ רעד (1

 לַאגע ןערעוו רעלדַא

 רָאד ,ןעריובעג

 רעלדַא רעד טגיוטש

 רעד ןיא רעכעה

 .טפול

 טפַאשנעסיוװ ֹוד (9

 ,גנודליב זַא טנרעל

 -עג עניופ ןוא לַארָאמ

 ןעברערעפ ןעלהופ

 ףיוא ןרעטלע ןופ ךיז
 .רעדניק ערעייז

 רערעסעב ַא (6

 טרעוו ןעשנעמ סַאלק

 םוא ןעטלַאהעגפיוא

 --: רענגעג

 ןופ דניק סָאד (

 סָאד ןוא ןָארַאב ַא

 -ויברַא ןַא ןופ דניק

 -יובעג ןערעוו רעט

 .לַאגע ץנַאג ןער

 טגייצ רוטַאנ יד (9

 יד ךַאזרוא ןייק

 ןיא לָאז טייהשנעט

 "עוו טלייטעג ןעסַאלק

 | .ןער

 -ַאיצולָאװע יד (8

 טפָאשנעסיו ערענ

 ןיא סעלַא סָאד טנרעל
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 רעד דָאה לָאז קלָאפ סָאד

 ןעק יוזַא .ךיז טלעק וצ ןעמעוװ ןופ ןעב

 טייצ רעד טימ ךיז ןוא לַארָאמ ןענרעל

 ענייפ ַא ןעלקיווטנע ,טסנוק

 ןופ רַאגָאז עילימַאפ

 .דנַאטש ןעטסגרע םעד

 -עב ַא רַאפ סָאװ (4

 טלעוו יד טָאה טיפענ

 .םויגעליווירפ יד רַאּפ

 ?ויז םיג יז עכלעוו
 ןופ לַארָאמ יד (5

 -נַאקס זיא לעדַא םעד

 זיא עסַאמ יד (5

 -וצ וזומ ןוא היור

 ענעגווא רהיא בעיל

 טשרעהעב ץנעטסיזקע

 -וומעג רעד .ןערעוו

 טרעוו רעלטסניק רענ

 ,םצישעג לעדַא ןופ

 -עג יד ןופ לָארָאטנוא

 יד .ט'יונ זיא ענוימ

 ןייק ןופ סייוו טסנוק

 םוצ טמוק יז .לעדַא

 רעטפָא לעיפ ןעמרא םינ רע טלָאװ טינ זַא

 .לעדַא םוצ סלַא .ןעריטסיזקע ןענעק

 המחלמ-טלעוו רעד ןופ טקעפע

 ןַא טכַאמעג טָאה סָאװ המחלמ-טלעוו יד

 -ָאוצוטיטסנָאק יד ןעשיווצ שינערהעקרעביא

 -גורַא טָאה ,רעקלעפ עטגעיזעב יד ןופ ןענ

 סַאלק-לעדַא םעד ענהיב רעד ןופ טגָאיעגרעט

 ;דנַאלסור ,ןעסיירפ ,ןרַאגנוא ,ךיירטסע ןופ

 ןופ דנַאטש-לעדַא םעד טכַאמעג ךַאװש ןוא

 זיא רע עכלעוו ייב רעקלעפ עשירעגעיז יד |

 -וצ טָאה דנַאלגנע ןיא .טּפַאשעגבָא טינכָאנ

 -רָאל סָאד ,"לור-טואה ןעשירייא" םעד בעיל

 ויז .ּפַאלק ןעקוַאטש א ןעמוקעב זיוה-נעד

 עטולָאסבַא יד ןעריולועפ טלָאמעד ןעבָאה -

 רעהירפ .זיוה ןרעטנוא םעד רעביא טּפַארק

 טגָאקעג זיוה ןרעטנוא ןופ ץעזעג ןייק טָאה

 ןופ גנומיטשייב יד ןהָא טפַאוק ןיא ןעמוק

 זיוה ערעטנוא סָאד ביוא ,טנייה .ןעדרַאל יד

 -עג סעסיוועג ַא רַאפ טמיטשעג לַאמיירד טָאה

 וד ןופ תמכסה יד ןהָא רשכ סע ויא ץעז

 .ןעדרָאל

 טימ ןָא ךיז טביוה סַאלק סלַא לעדַא רעד |

 לעדַא

 . "וווטנע טלעוו

 'וד דנערהעוו ,זעילַאד
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 -סיורג טימ םיוא טזָאל ןוא רעס = ןָארַאב
 סָאװ עכלעוַא ָאד ןענייז סע .קויד =טשריפ

 רעייז ףיוא לעטיט רעייז רעביא ןעגָארט

 זיולב ןענייז סָאװ עכלעזַא ןוא ןהוז ןעטסטלע
 "סרהעמ ןענייז עטסרעטנוא יד .ךילנהעזרעּפ

 גינעק רעד ןעוו .עכילנהעזרעּפ סלייטנעט

 טגָאז סַאלק-לעדַא ןוא ןיורַא םענייא טבייה

 השוריב טהעג לעטיט רעד ביוא דלַאב רע

 עזייוו רעזעיד ףיוא .טינ רעדָא רעטייוו

 וצ ןהָא ויז ןופ להָאצ ַא ךילרהעי ןעברעטש

 טָאה גינעק רעד .לעטיט ן'רַאפ םישרוי ןעזָאל

 ןעזעיד ןופ להָאצ יד זַא ןעגרָאז וצ ָאזלַא

 יוװַא טליפ רע .ןערעוו רעניילק טינ לָאז סָאלק

 -נוביוהרע עיינ ךרוד ,טלהעפ סָאװ להָאצ וד

 טויג גנורעיגער יד :עיצַאקיפילַאוװק --- .ןעג

 ןופ ןעבעל ןוא ןעבעוו סָאד ףיוא גנוטכַא

 ייז ןופ רענייא ביוא .רעגריב ענייטעג יד

 -גהעוועגרעסיוא סעפע טימ סיוא ךיז טנעכייצ

 עסיורג ַא טסנָאז רעדָא גנודניפרע ןַא ,סעכיל

 ןעצנַאג ןופ ןעצונ םוצ טנעיד עכלעוו טַאחט

 -ינעימעד גנורעיגער יד טרידנעמַאקער ,קלָאפ

 םימ  .גנונוולעב ַאזַא רַאֿפ גינעק םוצ ןעג

 טגיימש רוטַאנ ַאזַא ןופ טַאהט ערעטייוו רעדעי

 ךיז טכַארמעב רַאפרעד .רעכעה רעמיא רע

 -עב רעד ןופ טנַאמש רעד סלַא סָאלק רעזעיד
 | .גנורעקלעפ

 עגינויא לעדַא רעד זיא ךיירקנַארפ ןיא

 ןעביוהעגפיוא רעדיוו ןוא טפַאשעגבָא לָאט

 סע לייוו ,ךַאפנויא זיא ךַאזרוא יד .ןערָאװעג

 עטסעב יד רַאפ טייקרַאבקנַאד ַא ךיז טלהיפ

 לעטימ יד טלהעפ סע ןוא טַאַאטש ןופ רעגריב

 .ןעקירדוצסיוא טייקרַאבקנַאד ַאזַא סָאװ טימ

 גנונעקרענא ַאזַא ןעוו זַא ךיז טלהיפ סע

 ןעטסעב םעד לָאז סע סָאװ ָאד טינ זיא טלהעפ

 "רעד .ןעטַאהט עטוג וצ ןרעטנומפיוא רעגריב

 -על" םעד טרילעבַאטע ךיירקנַארפ טָאה רַאפ

 וד ןופ סַאלק רעד רעדָא ,"רענָאה 'ד ןָאיג

 סעכלעזַא זיא אקירעמַא ןיא .עבילברעטשנוא

 ןעבָאה רַאפרעד ,ןעטָאברעפ לענָאוצוטיטסנָאק
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 טנוימעג טָאה ןעמ ,סַאלקילעדַא ןיא ןעמונעג
 -נעוו עיינ ַא ןערעוו טכַאמעג טעוו טימרעד זַא

 להָאצ יד ,רעבא ןעיורפ וצ גוצעב ןיא גנוד |
 טָאה םעדכָאנ טגלָאּפעג טָאה עכלעוו ןענָאנ ןופ

 .תועט םעד ןעזיוועב

 -רָאל יד טלעוו יד טכַארטעב ןיימעגלַא ןיא

 ,םוהטגינעק ןופ רעטלַאהפווא יד סלַא ןעד

 -שרע יד .ןעועוועג רעמיא טינ סע זיא יוזַא

 טלעוו רעד ןיא (.ד.ז) ?ַאטרַאשט ַאנגַאמ" עט

 ןערָאװעג ןעגנואווצעגסיורַא לעדַא ןופ זיא

 .דלַאװעג טימ ןהאשוד גינעק ןעשולגנע ןופ

 ןוהט טושּפ ןעגעלפ טלָאמעד ויב עגינעק יד

 -עוועג ןענייז סע ,טלָאװעג ןעבָאה ויז סָאװ

 עדעי ןעגעלפ עכלעוו עגינעק ענ'עגושמ ןעז

 .ןעלהעפעב ערעדנַא ןעבעג גָאמ ןופ עדנוטש

 -גערטרענוא ןערָאװעג סָאד זיא ןעדרָאל ּוד

 -נַאר ןיא טלעמַאורעפ ךיו ןעבָאה ויז .ךיל

 -עגפווא ןעבָאה ,רָאודניוו ןעבענ ,דעימיה

 רַאפ טקַא סטייהיירפ ןעטשרע םעד ןעבירש

 -עג ןעמָאנ ַא טקַא םעד ,קלָאפ ןעשולגנע םעד

 ,טקַא רעסיורג רעד == ?ַאטרַאשט ַאנגַאמ" ןעבעג

 ןעגנואווצעג דנעה יד ןיא ןעפַאװ טימ ןעבָאה

 -רעטנוא וצ טקַא ןעזעיד 1915 ןיא גינעק םעד
 גינעק רעד ןיא טלָאמעד טייז ןוא ,ןעביירש
 רעד רהעמ טינ ןוא רענעיד רעד ןערָאװעג
 רעבָא רעשרעה טסייה רע .קלָאפ ןופ רעשרעה

 ןָא טלָאמעד ןופ .ןעליוו סקלָאפ םעד טימ רָאנ

 ןעמונעג טלעוו רעד ןופ רעקלעפ ךיז ןעבָאה

 -רעה רעייז ןופ ןעיגעליווירּפ יד טימ ןעסיור

 .גָאט ןעגיטנייה םעד זיב רעש

 -רעד טָאה ַאנַא ןעיוק סלַא 1719 ןיא
 -ויז ןעדרָאל יד ןופ להָאצ עסיורג ַא זַא ןהעז
 ןיא ןיורק רהיא וַא ןוא רהיא ןעגעג ןענ

 -יוהרע יז טָאה ,ּפָאק רהיא ףיוא רעכיז טינ
 -ָאז יז ואנת םעד טימ ןעדרָאל עיינ 19 ןעב
 טָאה יז ןוא רהַאפעג ןופ ןעציש רהיא ןעל

 .םרעכוזעג עגַאל רהיא םימרעד

 לעדַא ןופ זוירּפ רעד

 ןעוו זַא ןעגווצ ןעטרָאּפער עלעיצנַאנופ וד
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 סַאלק-לעדַא .ןיא ןעביוחרעד טרעוו רענויא

 מימ עמוס עסיוועג ַא ןעלהָאצ רע ףרַאד ןיירַא

 :ןענייז ןעזיירּפ יד .רעכעה גייטש ןעדעי

 9 488-:טנפ 6 רעפ ַא

 9 9078 -- * 887:15:6 טענָארַאב ַא

 9 8012 7 6049:8:0 ןָארַאב ַא

 9 4000- " 800:0:0 טנואקייוו ַא
 9 4088= * 090 לרע ןַא

 9 8648-- * 1198:18:0 ויקרַאמ ַא

 פ7000-= * 0 קויד ַא

 -טלעוו עסיורג יד ךָאנ ,1919 טסוגיוא ןיא

 עוונ ַא טסַאפרעפ טָאה ןרעייב ןעוו ,המחלמ

 ןעטסילַאוצָאס ֹוד ןעבָאה ,עיצוטיטסנָאק

 םעד ןעפַאשוצבָא גַאלשרָאפ ַא ןעגָארטעגניירַא

 גַאלשרָאפ רעד ,ןעלטיט ענווז עלַא טימ לעדַא

 -ורָאיַאמ עסיורג ַא טימ ןעלַאפעגכרודַא זיא

 | .טעט

 רעקלעפ יד ןעשיווצ ןעדוי

 ךיז טניפעג סע טולב סעשידוי לעיפיוו

 ,רעקלעפ עלַא ויב ,סַאלק-לעדַא םעד ןעשיווצ

 ןיא ךאזורוא יד .טלעטשעגטסעפ טינכַאנ זוא

 וצ רעבירַא טהעג דוי ַא יו לענשיוזַא ,לייוו

 ןרעדנַא ןַא טגירק ,ךיז רע טרילימיסַא ייז

 שגָאז רוד ןרעטעּפש ַא ןופ רענייק ןוא ןעמָאנ
 ַא ןעמוקעגניהַא זיא רענעי רעדָא רעד ואוו

 ,(טקַאזווא סופור) גנידעיר דרָאל יוװ רעגויטש

 .גד.א (ןגַאטנָאמ לאומש) גנולטווווס דרָאל

 -לַא םייב ןעבילבעג ןענייז סָאװ עגיצנווא יד

 -ַאטנָאמ וד .סדלושטָאר יד ןעניוז ןעמָאנ ןעט

 טשימרעפ טינ גיפוולרָאפ ךָאנ ךיז ןעבָאה סוג

 ַא ָאד ןיוש ןענייז עילימַאפ רעד ןיא רעבָא

 םעד ןיוש ןעבָאה סָאװ רעדעילגטימ רַאָאֹּפ

 רעד ,ןהוז ס'גנידעיר דרָאל .טכַאמעג ביוהנָא

 הנותח ןיוש טָאה לעטיט סנעטַאט ןופ שרוו

 .עבכריק עשיליוטַאק ַא ןיא טַאהעג -

 דנַאטש-לעדַא ןעשילגנע ןעגיטצעו ןיא
 "ווָאקויצ רעד :זַא ןענופעגסווא ןעמ טָאה

 עשידוי א ןופ לעקינייא ןַא זיא קלָאפרָאנ

 ַא ךָאנ טָאה וורפ ס'ויסדנול דרָאל ,עולימַאפ
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 יע עו עמ ,עיב עי עמ ,עימ עמ עי יה ,,עיפ .עיה ,עיה עייה טי זיס זי עה עי עי יט שיש עיי עי עי עי עי עי יה ,,ץייה עי עי עי עי יה ,עץימ עי עי יו עי ,ץייה ,עיה ,עיו ,קיה עה עס עי עמ עי עי עי עו
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 עפורג ַא טעדנירגעג ךיז ןעשיווצ עכייר יד

 ןופ רוטַאקירַאק ַא--"400* וד ךיז טּפור סָאװ

 ןעילַאטיא ןוא ןעינַאּפש ןיא .לַאניגירָא םעד

 -עב-דנַאל רעד ,עיצַאקיפילַאװק טביוה וד זיא

 .ץיז

 ןעסַאלק-לעדַא ענעשַאלעגסווא גנַאל ןופ

 "ענ וד ןיא םינמיס ןַארַאפ טנייה ךָאנ ןענויז

 ןחכ :ןעדוי ייב .רעגריב עכאפנייא ןופ ןעמ

 בַאטשכוב רעד :רעדנעלריֵא ויב ;יול ןוא

 ןעיירב'ָא ,(רָאנָאק) רָאנָאק'ָא ,רעגווטש ַא *ָא"
 יד ייב ;(ןעמרָאג) ןעמרָאג'ַא ,(ןעיירב)
 ,רעגוומש ַא "עהד" טרָאװ סָאד : רעדנעלטָאקס

 -קנַארפ ןיא ; םלָאהזישט עהד ,שָאטניקעמ עהד
 -עג ןופ טנָארפ ןיא 'ד בַאטשכוב רעד ךייר

 סָאד דנַאלשטייד ןיא ;ןעמָאנ ןעכילנהעוו
 "ןַאװ" עשידנעלָאה סָאד רעדָא "ןָאפ" טרָאװ

 .בר רהעמ טינ רעבָא 'ר רעזנוא וצ ךיילג זיא
 סנָאיגילער ַא ןיוש טסייה זנוא ייב בר לייוו

 תוכווש ןייק טָאה 'ו ןוא רעהעטשרָאפ

 דרָאל-װָא-זיוה ןעשילגנע ןיא .ןָאוגילער וצ

 -עטשרָאפ סלַא זיולב ּפָאשיב-שטרַא רעד טציז

 םיחלג ֹוד רעבָא ,סַאלק ןעכילטסויג ןופ רעה

 ןיא .לעדַא םוצ תוכייש ןייק ןעבָאה טסבלעז

 ןעזעוועג לעדַא ןופ םעטסיס סָאד זיא ַאנוכ

 יד רָאנ ,דנַאלגנע ןיא סָאװ עבלעזסָאד טעמכ

 רַארג ןיא ןעלַאפעג ויא לעטימ ןופ השורי

 ,רוד ןעטפניפ םעד זיב ןהיז עטשרע יד ךרוד

 ןעשָאלעגסווא זיא לעטיט רעד ןעכלעוו טימ

 .ןערָאװעג

  .לעדַא ןופ וטַאטס רעלַאגעל
 לעדַא רעד טָאה לעדַא-דנַאל םעד ןופ ץוחַא

 -עג םעד רעבואנעגעג ןעיגעליווורּפ עסיוועג

 ןענייז ןעיגעליווירּפ יד .רעגריב ןעכילנהעוו

 -לעדַא םעד ןיא ןַאמ םעד ןופ דנַאטש םעד ךָאנ

 -ריב רעכילנהעוועג ַא זיא "רעס" ַא .סָאלק

 .רעגריב רעטנעכייצעגסיוא ןַא זיולב ,רעג

 רהעמ רע זיא סעצָארּפ ַא ןיא תודע ןַא סלַא
 ַא טינ ןוא סָאד .רערעדנַא ןַא ווו טביולגעב

 -ַאב ַא .סולפנווא ןַא רָאנ גנורעדָאפ עלַאגעל

 טינעק ,םהיא רעביא ןַאמלעדַא רעדעי ןוא ,ןָאר

 געמ גינעק רעד זיולב ,לעטיט ןייז ןערינגיזער
 ןעכַאמ טינ םהיא ןעק ןעמ .ןעצעזבָא םהוא

 .בוח ַא רַאפ ןעריטסערַא טינ ךיוא ,טָארקנַאב
 רעבָא בוח א רַאפ ןעגָאלקנָא םהיא ןעק ןעמ

 טהעגעב רע ביוא .ןעלהָאצ וצ ןעגניווצ טינ

 םעד רַאפ טגָאלקעגנָא רע טרעוו ךערברעפ ַא

 ןענעק ןעדרָאל ֹוד רָאנ ןוא סדרָאלײװָא-זיוה

 סָאװ סעצָארּפ רעטצעל רעד .ן'טפמשמ םהוא

 ןוא ןַאמלעדַא ןַא ןעגעג ןעדנופעגטַאטש טָאה

 -עג ןעזעוועג זיא סדרָאל-װָא-זיוה ןעשילגנע

 -ַאגוב" חעז) עימַאגוב רַאפ לעסַאר דרָאל ןעג

 םייב ןעסעזעג ןענייז ןעדרָאל 900 .("עימ

 "רע ךיז טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד  .טפשמ

 .הגגושב רָאנ ,ךערברעפ ןיא גידלוש טרהעלק

 טפיוקעג ,ןעדַאװַאנ ןיא טצעזעב ךיז טָאה רע

 רענעסעזעב ַא ןערָאװעג ךרודַאד ,דנַאל טרָאד

 בייוו ןייז טגָאלקעגנָא טרָאד .ןַאדַאװַאנ ןוא

 זַא ,ןעמוק םהוא וצ לָאז וז דנַאלגנע ןופ

 רע .טג א ןעבעג םהיא טרואק יד לָאז םינ

 טַאהעג הנותח טָאה רע .טג ַא ןעמוקעב טָאה

 ןעמוקעגמיוהַא רהיא טימ זוא .קוק ולָאמ טימ

 -רענַא וצ ךיז טגאזטנע דנַאלגנע .דנַאלגנע ךָאנ

 -עגנָא רעד ןוא ןעדַאװַאנ ןופ טג םעד ןענעק

 -רָאפ ןעסיוו טנָאקעג טינ סָאד טָאה רעטגָאלק

 "ווה עשיטענַאגרָאמ" ,"חנותח" תעז) .סיוא

 ."טָאר

 .לעדַא ןופ דנַאטש עלַאיצַאס

 ןערָאװעג ןעביוהרע טינ ןענייז ןעיורפ

 טרָאד ןענווז ,רָאנ ןיירַא סַאלק-לעדַא ןיא

 ןופ רעמכַאמ א .רענעמ ערעייז ךרוד ןיירַא

 יז ןעוו לעטיט רהיא טרעילרעפ ןַאמלעדַא ןַא

 -סווא ןַא .רעגריב ןעכילנהעוועג ַא טַארייה

 ַא .ןעצנירּפ יד ןעשיווצ ןַארַאפ זיא םהַאנ

 ןופ ןענָאנ .סעצנירּפ ַא טביילב סעצנורּפ

 ןערָאװעג ןעביוהרע ָאי ןעניוז סרעטסיולק

 טלעטיטעב ןענָאנ 5 טָאה ןָאעלָאּפַאנ ,לעדַא םוצ

 ןערָאװעג טשַארעביא טלעוו וד זיא 1868 ןיא

 -נוירַא רוהנָאב אזָאר טָאה ןיגינעק וד סָאװ
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 טָאה ָארָאבסקעמ ןופ לרע רעד ,רעטומ עשידוו

 ףךיז טמהיר ןרָאבדרָאנ דרָאל ,יורפ עשידוי ַא
 ,ןידוי ַא ןעזעוועג זיא עבָאב ַא ענויז זַא

 םימ ענעזעוועג ַא זיא בייוו ס'וענקרַא דרָאל

 -רוא ןַא זיא שטרַאמ-װָא-לרע רעד ,םלעומעס
 ס'ורק דרָאל ,ָאדרַאקיר לארשי ןופ לעקיניוא

 -ושוד" רעד ןיא ןעניפעג וצ זיא גנומַאטשבַא

 לירּפַא 9 ,ןָאדנָאל ןופ ?לעקינָארק שיא

06. 

 רידנַאמָאק-נעטָאלפ .סרעוויס רַאלעדַא

 -בושעג רעד ןיא טמהירעג לעיפ רהעז

 .ןעקריט יד ןעגעג טַאטנעדלעה ןייז רַאפ עט

 ףוש ןייא טימ זיולב זיא רע ןעוו ,1000 ןיא

 -ָארטעג טָאה רע ואוו ןעלענַאדרַאד יד ךרודַא

 .טָאה רע עכלעוו ,ןעפיש עשיקריט 67 ןעפ

 ןוא ,ןעקנוזעג ווז ןופ 15 ןוא טריקַאטַא

 -נעטיידעבנוא ןַא טימ זיולב ןעמוקעגמייהַא

 -ָאלפ עשינעד יד ןַאד טָאה רע .ןעדָאש ' ןעד

 ןעשידנעלָאה םעד ךָאנ טריזינַאגרַאער ןעט

 ןופ טכַאמ-רעסַאװ עצנַאג יד טָאה ןוא ,לעדָאמ
 .טלעטשעג םעטסוס ןעטסעפ ַא ףיוא קרַאמענעד

 .טשעג ןוא גיווערב ןיא 1099 .בעג זיא רע

 .1678 ןיא טרָאד

 -רעבָא ןיא טרָאידָאב א ,ןעצלָאהלעדַא
 "רעב עיצַאטס רעד ןופ רעטעמָאליק 5 ,ןרעייב

 ,רעטעּפלַאז טרָאד טלַאהטנע רעסַאװ סָאד .ןעג |

 -עב רעסַאװ ןעזעיד טימ .ןיולַא ןוא ,לעבעווש

 ראפ ןעדָאב ןוא ןעקנירט וצ ךיז ןעמ טנעיד

 ,ןעדיילןעגָאמ ןוא -נעזָאלב ,ןעדיולנערינ

 ןוא המומרַא-טולב ,ןעטייהקנַארק-נעיורפ ,טכיג

 .ןעלפָארקש

 .י ןופ טקעדטנע ,טענַאלּפ ַא ,טײהלעדַא

 -רעפ ,1888 ןופ לירּפַא ןעט17 םעד ַאסילַאּפ

 טרַאשט ןעשימָאנָארטסַא םעד ןיא טנעכווצ |

 | .916 רעמונ םעד טימ

 ןיא טרָאידָאב ַא ,עלעווק-סדיײהלעדַא
 -ַארקש ראפ לעיצעּפס ; ןרעייב ,ןרָאבלייה ףרָאד

 = == ישי

 יג יי 6

 עלעווק עזעיד ןופ רעסַאװ יד .עקנַארק לעפ

 ,רָאו ןוא ,ןָארב ,ץלַאזכָאק ,ילַאקלַא טלַאהטנע
 -נעליוק ןוא ףָאטש-רעסַאװנעליוק ךיוא יװ

 .ערעיוז

 רעשטייד רעטמהירעג .טסירק גנולעדַא
 ,1789 ןיעמָאפ ווָאקעטנַאּפס ןוא .בעג .גָאלָאליּפ

 -נַא ןיא ןעטּפַאשנעסיוו עניױמעגלַא טרידוטש

 1789 ןיא  .עללַאה ןוא גרובעדגַאמ ,םַאלק

 -עדַאקַא רעטרופרע ןיא רָאסעפָארּפ רע טרעוו

 וד טימ טייקגיטסיווצ ןיא טרָאד טמוק ,עימ

 ןעצנערעפיד עזעיגילער רעביא רעהעטשרָאּפ

 -יא ךיז טהיצ ןוא ,לעטש ֹוד טזָאלרעפ ןוא

 -נוא ןייז רע טכַאמ ָאד .גיצפוול ךָאנ רעב

 -רעטרעוו סעשיטירק-שיטַאמַארג" ךילברעטש

 סעכלעוו "ןעטרַאדנומ ןעשטיודכָאה רעד ךוב
 טלַאהטנע קרעוו סָאד ,1780 ןיא טקורד רע

 עשידוי רעד רַאפ לַאירטַאמ לָאװק ןעסיורג ַא

 -רעוו ןייז זיא אפוג דנַאלגנע ןיא .ךַארּפש

 -וטכיוו לעיפ סלַא ןערָאװעג טכַארטעב ךוברעט

 -טפַאשנעסיוו לעיפ ןוא ,טַארוקַא רהעמ ,רעג

 -גנע ןוא ןָאסנהָאשזד ןופ סָאד סלַא רעכיל

 -עגסווא סרעדנוזעב ןעזעוועג זיא רע .שיל

 ךיז טָאה ןוא עיגָאלָאמיטע רעד ןיא טנעכווצ

 -ָאטיוא ןיוק ןופ ןעסולפנייאעב טזָאלעג טינ

 -ַאמ ַא סיורַא ךיוא טיג" .טייצ ןיוז ןופ טעטיר

 -לע יד" ,"ךַארּפש עשטיוד רעד רַאפ ןיזַאג

 -יד םעד זיב דנַאלשטייד ןופ עטכישעג עטסעט

 ווו טייהטקערָאק ןעבלעזרעד טימ "?םוירָאטקער

 עניײמעגלַא ןייז ןופ .ענייז קרעוו עגירָאפ יד

 ןעבעגוצסיורַא טבעלרעד רע טָאה עדנוקכַארּפש

 ןענייז עגירביא יד ןוא דנַאב ןייא םיוק

 -ַאוו רָאסעּפָארּפ ןופ ןערָאװעג ןעבעגעגסיורַא

 זיא רע .דלָאבמוה ןָאפ םלעהליוו ןוא רעט
 / *עטָאילביב סלַא ,טַארייהרעפנוא ןעברָאטשעג

 .1806 ןעדוערד ןיא ,רַאק

 ןיא טדָאטשביױה (6::4661ס) ,דײלעדַא
 1886 ןֹיא טעדנירגעג .ןעילַארטסיוא-טיוס

 טצעי טדוינש רעכלעוו ,טנעררָאט ךייט םייב
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 שי יי עי יי יי יי עי שיסט סיר שי שיט יע עי שי שי אשי שי בוי אקייעש

 ןיירַא ךיז טסיג ןוא ,ןעייווצ ןיא טדָאטש יד

 יד .טנעצניוו טנייס ןופ ףלָאג םעד ןיא

 -רעפ ןענייז טדָאטש רעד ןופ ןעטפלעה עדייב

 טדָאטש יד .ןעקירב עגינייא ךרוד ןעדנוב

 ערהיא ןוא טגיילעגסיוא ןהעש רהעז ויא

 ןעמָאנ ַא טדָאטש רעד ןעבָאה ןעסַאג ענהעש

 -ליוו-גניק .טדָאטש-לעדָאמ ַא סלַא טפַאשעג

 טָאה וז ,סַאג עטסנהעש יד זיא טירטס םַאיל

 ,לָאהנוַאט סיפָא-טסָאּפ םענהעש ַא ךיו ןיא

 סָאד .טעטיזרעווינוא ןוא ןעטרַאג ןעשינַאטַאב

 וד ראפ ןיא ןוא םרַאװ רהעז זיא מַאמילק
 רעד ןופ ןעמָאנ רעד .טנוזעג רעניואוונווא

 -ריפ םעד םאילליוו גינעק ןופ טמוק טדָאמש

 "רעפ ןהַאב ךרוד זיא דויאלעדַא .וורפ ס'נעט

 ערהיא ןופ להָאצ יד .ןרובלעמ טימ ןעדנוב

 .800000 ףיוא ןעבעגעגנָא ןערעוו רעניואוונייא

 (1סס0ג182 צ62זויא גנורעקלעפעב עשידוי יד

 טרָאד זיא הליהק ַא ,ןוא 200 004 1905)

 טָאה עכלעוו 1848 ןיא ןערָאװעג טעדנירגעג

 800 רהעפעגנוא ןופ עמהַאננייא עכילרהעי ַא

 ןוא ערָאיפיטנַאמ בָאקיישוד .ש4,000 = טנופ

 ןופ ייווצ ןעזעוועג ןענייז ףעזָאי רעדורב ןייז

 וצ .טדָאטש רעזעיד ןופ רעדנירג עטשרע יוד

 -ָאיפיטנָאמ יד טרָאד טריטסיזקע ערהע רעייז

 ןוא יוו .לָאה ערָאיפיטנָאמ ןוא ּפישנואט ער

 -וו וד טרָאד ךיוא ןעמהענ רעדנעל עיירפ עלַא

 יו עשיטילָאּפ עכיוה עלַא ןיא לייטנַא ןעד

 ץָארט ךיז ןעטלַאה ייז ,ןעכַאז לאפיצינוימ

 ןעדוי יירד .םוטנעדוי םייב טרַאה ךָאנ םעלַא

 טעדיילקעב (1910) טצעי זיב ןיוש ןעבָאה
 1858 ןופ ,רַאזַאל .י .רעיעמ סלַא לעטש יד

 ויב 1809 ןופ ,ןַאמָאלָאס .ט .י ;18258 זיב

 זיב 1888 ןופ ןעהָאק סיאול ןא 1

 ןַארַאּפ רעמיא ןענייז טנעמַאלרַאּפ ןיא .4

 1800 ןיא זיא ןָאמָאלָאס .ל .וו .ןעדוי עגיניוא

 -רַאּפ בעילוצ רעדייל ןוא רעימערּפ ןערָאװעג

 טינ הלודג ןייז טָאה ןעטייקגיטסיווצ ייט

 -נַאג ןייז ןעוו ,געט 7 סלַא טרעיודעג רעגנייל

 יי יה יי יי שי שיט יי שיט שיט עי יי עי שיט עי יי עי רשי ישי סא רעש אשי יה

 םוירעטסינומ ןיפ זיא ייטרַאּפ עצ

 .ןערָאװעג ןעפרָאוװעגסיורַא

 רעדיוו

 םענַאלּפ ַא ,ַאטנַאלַאטַא רעדָא ,אדנילעדַא

 -מַא ןעט19 םעד דימשדלָאג .ה ןופ טקעדטנע

 -ומָאנַארטסא ןיא טנעכייצעב .18858 ןופ ליר

 860 רעמונ םעד רעטנוא טרַאשט ןעש

 -עב יד ןופ רענייא ,ףלָאװ ,ןהָאסלעדַא
 ןַא .טויצ סרעבָאלטָאג ןיא םיליכשמ עטמהיר

 סלַא טבעל ,תרופ ןב השנמ 'ר ןופ רעגנעהנָא

 ךיוא ןוא 1888 קסווָאטיל-טסערב ןיא רערהעל

 -קערש םידיסח יד ןופ טרעוו .ווָאנבוד ןיא

 סיורג ןיא ךרודַאד טבעל ןוא טגלָאפרעּפ ךיל

 -עוועג זיא םידימלת ענייז ןעשיווצ .תוקחד

 -נעורג .ה ןוא רענרעל יובצ םייח רענייא ןעז

 ןעטפירש ענייז .רוזנעצ רעשיסור רעד גרעב

 .ןערָאװעג טנערברעפ עלַא עהַאנייב ןענויז

 ןוא "רתסא" רעביא טּפירקסונַאמ ןיוא זיולב

 רעב לאוו ןופ דנַאה יד ןיא ןעבילבעגרעביא

 ןעברָאטשעג רעגנוה רַאפ זיא רע .ץיווָאקלאּפ

 .1800 ןופ טסוגיוא ןעט18 םעד סעדָא ןיא

 רעטמהירעג רהעז ,ךירדירפ גנולעדא
 יוא .בעג .רעקירָאטסיה ןוא רעשרָאפכַארּפש

 טרידוטש .1048 .טשעג ןוא 1768 ןיטעטש

 ,ץנעדורפסירוי ןוא עיפָאוָאליפ יד טשרעוצ

 ךַאנ רעטעּפש ןוא ַאגיר ךַאנ רעביא ךיז טהיצ

 ןופ רעהעל רעד טרעוו רע ואוו ,גרובסרעטעּפ

 ןיא .ליַאכימ וַאינק םעד ןוא יילָאקינ זַאינק

 רָאטקעריד סלַא טלעטשעגנָא רע טרעוו 4

 ןיא טוטיטסניא ןעשילַאטנעירָא םעד ןופ

 עלַא רעביא טכיזרעביא ןיוז .גרובסרעטעּפ

 רע סָאו ןעטקעלַאיד ןוא ןעכַארּפש עטנַאקעב

 ַא ווא 1890 ןיא טרָאד ןעבעגעגסיורַא טָאה

 רוטַארעטיל עשיגָאלָאליפ רעד ןיא טנעמונַאמ

 יַארגָאנָאמ ןענייז קרעוו עשירָאטסיה ענייז

 .דנַאלסור ףיוא זוולב ךיז ןעהיצעב ןוא שיפ)

 -קעריד רעד טייצ ַא ריפ ןעזעוועג ךיוא זיא
 .רעטַאעמ ןעשטייד ןעגיטרָאד ןיא רָאט
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 ,ךיירטסע ןיא ץַאלּפ-קרַאמ ,גרעבסלעדא

 .געוו-נהַאב רעטסעירט-נעיוו םעד ףיוא טגעיל

 רעגרעבסלעדַא עטנַאקעב יד ךרוד טמהירעב

 להָאצ ַא ןעשיווצ ךיז ןענופעג עכלעוו ןעטָארג

 -ריווקרעמ ַא ןענויז ןעטָארג יד .ןעלהעה ןופ

 עכלעוו גנודליב-נעזלעפ עשיזָאנגָאעג עגוד

 טשרע .טלעוו רעד ןיא ןעכיילג ןייק ןעבָאה

 ןיא גנַאגנייא רעד .טשרָאפעגכרוד 1888 ןיא

 קיָאּפ" ןופ לעגעיּפש םעד רעביא רעמעמ 9

 4172 ףיוא סיווא ךיז טקערטש ןוא "םולפ

 ןעשיווצ זיא רוטַארעּפמעט סָאד .גנַאל רעטעמ

 ןעטפירשניא עלעיפ .סוזלעצ דַארג 11 ןיב 9

 "נַאמ םוצ טסעג יד רַאפ טסקיפעגנווא זוא לָאז

 -ַארג יד ךרוד טהעג "סולפ קיַאפ" רעד .ןעצ

 ךיז ןעלגיּפש ןעּפמָאל עדנעטכויל וד ןוא ןעמ

 .רעסַאװ סעדנעפיול ןיוז ןוא

 רעד ןעכלעוו ףעירב רעד ,ףעירבסלעדא
 -עביוהרע םעד וצ טקוש רעזיוק רעדָא גינעק

 ןעיינ ןייז רַאפ טנעטַאּפ סָאד ; ןַאמלעדַא םענ

 ("לעדַא") העז) .טפַאשלעזעג רעד ןיא דנַאטש

 טנעמַאגרעּפ ףיוא ןערעוו ףעירב עזעיד עלַא

 ..ןעבירשעג (טעמרַאּפ)

 .גנורעדירברעפ (שיכירג) ,איֿפלעדַא

 עכיוה ַא ןעגייצ עכלעוו טרָאד ךיז ןענופעג

 טרָאד ןענווז ןעלויז-נעזעיר 200 זיב ,רעטלע

 ןַא ןוא ןעסקַאװעגסיורַא דרע רעד ןופ יו

 -ייז ערעניילק עכלעזַא ןופ להָאצ ערעייהעגנוא

 עטיול .רעטנורַא ןעביוא ןופ ןעגנעה ןעל
 ַא ןוא ןעגינעגרעפ רַאפ ןיהַא טרָאד ןערהָאפ
 ףעיט רעטעמ 9976 ןוב ךיוא טרהיפ ןהַאב

 טכַאמ רהָאי סעדעי .ןעטָארג יד ןיא ןיירַא

 -ויז ןעטָארג יד ןוא בוטיםוי ַא טרָאד ןעמ
 ַא ןוא טלעיּפש קוזומ .טעטכיילעב ךילרעה ןענ י

 -וא יד רעדָא דנַאב-רעדורב רעד : סומזיפלעדַא
 "ורב ַא וצ עדמערפ טגינווארעפ . עכלעוו עעד

 -סעבעול ="ַאיפלעדַאליפ" ,רַאפרעד .דנוב-רעד

 .דנוב-רעדורב

 עזָאלעהור ,טסגנַא (.צעדעמ) ,סינָֿאמעדַא

 .טכרופ רעדָא גנוקירדעב עגיטסייג ,ןעקנַאדעג

 טייהקנַארק א ,(שיכירג) ,עינָאמעדַא

 "נוא ,סורדרעביא ךרוד ךיז טרעסיוא עכלעוו

 .טיוחנעגָאלשעגרעדינ רעדָא טסול
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 רענויא ,ליױטנַאמ ןָאפ ףָאשיב ,רַאמעדפ

 /רעטנוא גוצ-צוורק םעד ןיא רערהיפ וד ןופ

 .1098 ןיא ןעטפ םעד סנַאכרוא טסבַאּפ םעד

 ןעמהעגנייא םעד ךָאנ דלַאב ןעברָאטשעג ווא

 .1098 ןיא ַאיכָאיטנַא ןופ

 ןופ ןעסיוטשסיוא םענווא ,ןאיצמעדא

 -ריב ענייז ןעמהענוצ םהיא ,טפַאשלעזעג רעד

 שפנה תרכנו עשיערבעה סָאד יוװ .עטכעררעג

 .ומעמ איהה

 ןיא לעזניא-בלַאה רעשינַאקלואוו ַא ,ןעדא
 דנַאלגנע וצ דנערעהעג 1889 טייז .ןעיבַארַא

 עסיורג רעייהעגנוא ןַא טימ טצנַאשרעב ןוא

 -נוה רהעפעגנוא זיא .גנוטסעפ עקרַאטש ןוא

 ןֵא .בעדנַאמ-לע-בַאב ןופ ךילטסָא לוימ טרעד

 1009 ןיא טָאה עיסימַאק עשיקרוט-שולגנע

 יד טנעכווצעגסיוא

 -עג טלעטשעגטסעפ זיא ץענערג וד ןוא ,ןעדַא

 ןעטיור םעד זיב רעוװירדַאנַאב ןופ ןערָאװ

 "ער רעד רעטנוא ןעפרָאוװרעטנוא זיא ןוא םי

 ןופ טדָאטשטביוה וד--.ויבמָאב ןופ גנורעיג

 רהעז ַא טָאה .ןעדַא זיא לעוניא-בלַאה ןעזעיד

 -בכרוד טכוזעב טרעוו רעכלעוו ןעפַאה ןעטוג

 דנַאלגנע .ךילרהעי ןעפיש 1000 ןופ ךילטינש

 רַאפ ןָאיצַאטס-נעליוק ַא טרילבַאטע טרָאד טָאה

 .ןעליימ{178 טָאה טדָאטש יוד .יוווונ רהיא

 98,180 רעטנורַאד ,41,222 גנורעקלעפעב

 -ַאק : טרָאּפסקע ---.תובקנ 18,049 ןוא םירכז
  .קַאבַאט ,לעפ ,עפ

 -עג טרעוו גנורעקלעפעב עשידוו ֹוד מייק
 "לעוו ,8050 ףיוא )6188 64 04 טנעכער

 -ןו ןווא טימ תוליהק עשידוי 8 טציזעב עכ

 .לאטיּפסָאה ןעשיד

 -נַא ןוא ןעמעו ,ויבמָאב סיוא ןעמוק ויז

 טגָאז ץערג יו .ןעדנעגעג עשיבַארַא ערעד

 /םעד ןעשיווצ ןעצענערג

 / םורַא םוהטציזעב ןעשיקריט ןוא ןעשילגנע

 ,ךעלעדוולק עצרוק

 .טריצודָארּפ דנַאל סָאד
 .-סגנַאגוצ סלַא טצונעב טרעוו ןרעדנָאז ,סטשינ

 . "עלעט ויא .ןעיבַארַא ןרעפעיט םעד רַאפ טרָא

 - רעד ןוא לַאטַאנ ,ץעוז טימ ןעדנוברעפ שיפַארג

 טעכניש. 229:
 , ;ק/ ָט

 יי אה סי ןיק רע 1
 -רהָאי ןעט12 ןיא ןעבָאה (997 טיוו 6 דנַאב)

 ,גוגנעהבַאנוא טבעלעג ָאד ןעדוי יד טרעדנוה

 -ָאה ייז ןוא עיצַארטסינימדַא ענעגיוא ןַא טימ

 ןופ ןעטסירק ֹוד טימ המחלמ ַא טרהיפעג ןעב

 -רעפ ןיא ןענַאטשעג ןענייז ויז ןוא .,ןעיבונ
 טנויה .ןעיזרעּפ ןוא ןעטּפוגע םימ גנודניב

 -וו ןיא ןעצנַאגניא עהַאנייב לעדנַאה רעד זיא

 .סווא ןעהעטשעב רעדיילק ערעייז .דנעה עשיד

 עברא ,רעדמעה עגנַאל

 יָארט ןענוװַאד םוצ .עלעיהרעבָא ןַא ןוא תופנכ

 "לודנַאמ" ןעפור ייז עכלעוו ,םיתילט ייז ןעג

 ןעהעג ייו ןעוו .תופנכ ענעדייז-יולב טימ

 ייז ןעגייל תבש ףיוא ןעפיוק קרַאמ ן'פיוא
 -וורפ .תילט ןיא ךיוא ןעפיוק ייז סָאװ ןיירַא
 סלייהט ,רעדמעה ןוא ןעזיוה ןיא ןעהעג רע

 -ַאמלסומ יד יװ םינּפ ן'רעביא גנַאהרָאפ טימ
 םעק ערעייז ןעריזַאר רענעמ יד .ןעוורפ רענ

 רעייז .גָאמוורפ ןעדעי ,תואפ יד ץוהא
 .שיפ ןוא סנעירג םלווטנעטסרהעמ זיא זויּפש

1 

 רעד טעטכַאלש ןעריובעג טרעוו דניק א ןעוו

 רעד רעטנוא 'ז טגייל ןוא גע'יצ ַא רעטָאפ
 ןעדַא טָאה דנַאלגנע ןעוו---.טעב סנירָאטעבדניק
 800 עהַאנייב טַאהעג ןעדַא טָאה ןעמונעגרעביא

 ןעדוי ךיוא ךיו ןעניפעג טנייה .ןעדיא

 "עג רהעז ןענייז ויז .רעטילימ םעד ןעשיווצ

 המ .עטמַאעב ערעכעה ערעיוו ןופ טצעש
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 טרָאד ןעבָאה ויז סָאד טלהעצרע רעלדַא ןַאקלע
 ייז ואוו ,יירעקורד עשידוו ַא ךיוא סנעטצעל

 -ָארוע סיוא רעכיב עזעיגילער רעביא ןעקורד

 .ענעגייא עכנַאמ ךיוא ןוא ַאּפ

 יד טָאה המחלמיטלעוו רעטצעל רעד ןֹוא

 יז .1018 ילוי ןיא טריקַאטַא ןעדַא ויקרופ

 ןעבָאה וצ טנהָאנ ץנַאג ןעזעוועג ןיוש זיא

 עשילגנע סָאד ןעוו לעיצ רהיא טכיירגרעד
 ףליה ןעמוקעב טָאה גידנעווניא ןופ רעטילימ

 -נָא ןעזעיד רַאפ טכיזבַא יד .ןעסיורד ןופ

 עשילגנע יד ןעדיינשוצבָא ןעזעוועג זיא ףירג

 ,סעינָאלָאק עשיטַאיזַא ערהיא טימ גנוהיצעב

 עשיגעטַארטס וד גידנעלהיפ ,דנַאלגנע ןוא

 -עג רעמיא ךיז טָאה ,ןעדַא ןופ טייקגיטכיוו

 ןעזעוועג גידנעטש זיא ןוא ףיורַאד טכיר

 .ראפרעד טוורעברָאפ

 -יזילַאנַא וצ טסנוק יד ,עימָאטָאנעדַא

 -וירשעב יד .רעסעמ םעד טימ ןעזירד יד ןער

 -ַארגָאנעדַא" :טסייה ןעבלעזמעד ןופ גנוב

 -ָאנעדַא" :ןעזירד יד ןופ ערהעל יד ,"עיפ

 ,"סוקנָאנעדַא* :סטכעלישעג ןעזירד ,"עיגָאל

 ."ַאמופָאנעדא" :גנודיינשוצ רעויז

 -נָא סָאד ,ןָאיצַאטעשזדעוװ-דיָאנעדַא

 רעד ףיוא ןעלייט עשיפמיל יד ןופ ןעסקַאװ
 -ניק ייב לעיצעּפס ,זָאנ רעד ןופ טייז-רעטניה

 ןוא ןעכרָאנש סָאד ייז טכַאזרוארעפ ןוא ,רעד

 רהעמ טינ ךרודַאד ןָאק דניק סָאד .ןעלכַארכ

 יד רַאפרעד טלַאה ןוא זָאנ יד ךרוד ןעטהטָא

 ףיוא ךיז ןָאק טפול יד יוװ יוזַא .ןעפָא ליומ
 -ליפ זָאנ רעד ךרוד רהעמ טינ עזייוו רעזעיד

 -עגסיוא רַאפרעד דניק סָאד טרעוו ,ןערירעט
 טעֿמכ .ןעטייהקנַארק ענעדעישרעפ וצ טצעז

 ַא ןעגיוצ רעדניק עכלעזַא עלַא

 .רוטַאנ עלַארטיינ ַא

 םוצ ךילנהע טייהקנַארק ַא ,םָאנעדַא

 ןרעדלימ ַא ןופ ךָאד ,רעסנַאק רעדָא סבערק

 ,גנַאל-נערהָאי טסקַאװ ,טרַאה זיא ,רעטקַארַאכ -

 / ןוא עגיסעלכַאנ ַא

 ,לענש ֹווזַא טייקגיהטומרעווש יד טינ טכַאמ

 טביוה .סבערק םייב ךיז טגייצ לַאפ רעד יו

 ,ןעצעזרעפ סעגיטרַא-נעטַאנק ַא טימ ןָא ךיז

 ַא ךיז ןופ טסעיג ןוא ךילדנע ךיז טנעפע

 יד .ךורעג ןעדנעקניטש ַא ןופ עסַאמ עגיכוי

 -ןעוורענ ןוא ןעלעוושעג ןעלווט עדנעגילמורַא

 ענעדעישרעפ יד ןֹוא ןיירַא ןעמטערט ןעצרעמש

 -הופ-סנעבעל עטנוזעג ַא ךרוד .ןעלייט-רעּפרעק

 טםגיטייזעב לָאמַא טייהקנַארק עזעיד ןָאק גנור

 .ָאטינ ןענייז ןעלייה וצ סָאד לעטימ .ןערעוו

 ןרעדניה וצ זיולב זיא עבאגפיוא עגיצנייא יד

 ןוהמעג ןָאק סָאד ןוא ,סקואוו ןעלענש םעד

 ןעטלעטשעגנעמַאוצ גולק א ךרוד ןערעוו

 ןעצנַאג םעד ןעטלַאה ןייר ךרוד .לעטעצדזוייּפש

 ,סיפ יד ןעטלַאה םרַאוװ ,רעדעב עדליט ,רעּפרעק

 םעד ,ןעזייּפש עדנעצייר ןוא שיילפ ןעדיימרעפ

 -וא שזַאסַאמ עטרַאצ ,ןעטלַאה וצ ןייר ןעגָאמ

 ןענָאוצַארעּפָא .ןעלייט עכילצרעמש יד רעב
 ןופ טינ ןערעוו ןעטייהקנַארק עכלעזא ןיא

 רעטסערג רעד .טרידנעמָאקער םיריוטקָאד עלַא

 ןעטַאטלוזער ! וד .ןעגעגַאד ןענייז ויז ןופ לייט

 .גיטסנוגנוא ןענייז

 גיבייא ןַא יי ,ַארדנַאנעדַא

 -ַאג 8 ןעבעג סע עבלעוו ןֹופ עצנַאלפ ענעירג
 -לָאסַארַאּפ יד (9 ,עגימולבדנויא יד (1 .גנוטה

 -סייוו יד (4 ,עגימולב-טיור יד (8 ,עגימולב

 ןעהילב .עגימולב-דנור יד (5 ,ןוא עגימולב

 ןוא לירּפַא :ךילרהעי לָאמ 8 זיב 9 ןופ

 זיב טיור ןופ ןענייז ןעטהילב ערעייז .ןירעמ

 םויק יד זיא טַאמייה רעייז ,רעילָאק ַאזָאר

 זיב 1775 ןעשיווצ טקעדטנע ,ַאקירפַא-הטיופ

 ןעטהילב יד ,טַאלג ןענייז רעטעלב יד .06

 .ןעלָאסַארַאּפ יו טיירּפשעגסיוא ,גיזנַארפ

 ןעסעיז ַא ןעביג ,ךילריטַאנ ץנַאג ןעסקַאװ
 ,רדמַאז ןעטכייפ ןיא סנעטסעב ןעיידעג ,חיר

 "עב ּפָאט-נעמולב ַא ןיא ןהעש ןעסקַאװ ןוא

 .זָאלג עגימרָאפ-נעקָאלג טימ טקעד

 סָאװ ץנַאטסבוס רעשימעכ .ַא : ןיצעדעמ
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 הנתשה יד ןיא ,ןעזירד יד ןיא ךיז טנופעג

 -ולַאנַא ".ַאימעַאקיעל" ןיא ןעקנַארק ַא ןופ
 ךרוד טהעטשטנע ןוא 0: 246 נא: ןיא ךיז טריז

 "רעק ףיוא ערעיוז עטנידרעפ ןופ ןָאיצקַא יד

 ןעסייה ןיא ףיוא ךיז טזעל ןינעדַא רעד .רענ

 םרָאּפָארָאלכ ,לָאהָאקלַא ןיא טינ רעבָא רעסַאוװ

 יטכיוכרוד ַא ןיא ךיז טרימרָאפ .רעהטע רעדָא

 טגיטייזעב רעווש זיא ןוא לַאטסירק ןערַאב

 .ןערעוו וצ

 ,ןעסיירּפ ןיא לעטרעטש ַא ,גרובנעדָא

 ןופ קריצעב ןיא ,גרעבסנעהוג ןופ ךילדרָאנ

 ןיא לעטדעטש סָאד לייוו רַאפרעד .לעססַאק

 -סיורג רעשיסיירּפ רעד טָאה דנעטיידעבנוא

 -עב רעטסיולק ַא ןיא ָאד ךירדעירפ טשריפ

 ,םוטנעגייא ןייז ןופ קעמ עסיורג ןעטלַאה

 ןעפיורג םעד ןיא ןעפָאלטנע זיא רע רעדיוא

 ןופ עטמַאעב יד .1919 ןופ געירק ליוויצ

 סָאד טָאה גנורעיגער טעיװָאס ס'נוק ַאלעב

 -ווא טריקסיפנָאק ןוא טקעדטנע טרָאד סעלַא
 .ןעלַאפעג זיא טעיוװָאס רעייז רעד

 -נעפַאה רעטסערג ,ַאסעדָא רעדָא ,םעדָא

 ףיוא עטריפ ֹוד .םי ןעצרַאווש םייב טדָאטש

 ,טדעטש עטסערג ס'דנַאלסור ןופ עטסיל רעד

 -ַאווליװיצ עשיםור רעד רַאפ עטסגיטכיוו יד

 -ודוי ענרעדָאמ יד ןופ עלעגיוו סָאד ןוא ,עיצ

 טיירפשרעפ טצעי זיא עכלעוו רוטלוק עש

 -צעל טיול .טלעוו עצנַאג רעד רעביא טעמכ

 -לעפעב עצנַאג יד זיא (1908) סוזנעצ ןעמ

 -ווןאוונויא 800,000 ךרעב ןעועוועג גנורעק

 -ורד ַא .ה.ד .ןעדוי 160,000 רעטנורעד ,רענ

 ךיז ןערהעמרעפ ןעדוי יד .לכח-ךפ ןופ לעט

 עכילרהענוא יד ןוא טנעצָארּפ 8 זיב טרָאד

 19 רעביאנעגעג טנעצָארּפ 1 ןענייז רעדניק

 .ערעדנַא יד ןופ טנעצָארּכ

 עכילנהעוועג סָאד טרָאד זיא טַאמילק סָאד

 ןערעסַאו יד ,דנעגעג ענעי ןיא דנַאלסור .ןופ

 ,רהָאי ןיא ןעכָאװ עגונויא ןעריורפרעפ ןענייז

 וורפ געוו םעד רעכערב-זווא טכויורבעג ןעמ

 יי עי איי ששי יש סא ר סקרין ריי ריי ריי רייע טי =

 .רעפמַאד עדנעפישנויא וד רַאפ ןעכַאמ וצ

 -עגסיורַא דנַאלסור ןופ טרעוו םורַא טרָאד

 ךרוד טהעג עניַארקוא ןופ טרָאּפסקע רעצנַאג

 רעד .האובת ןופ לייט רעטסערג רעד טרהיפ

 רַאפ גיטסניג רהעז זיא דנעגעג יד .סעדָא

 / וד .ןעטקודָארּפ עלערוטלוקירגַא ןוא יוברעקַא

 יז .עגַאל עגיטסניג רהעז ַא ןיא זיא טדָאטש

 ,רעטסעינד ןוא רעּפעינד םעד ןעשיווצ טגיל

 ףוומ 90 ,דַארגָארטעּפ ןופ ליימ 980 ךרעב זיא

 ןופ ליימ 400 ןוא ןָאסרעכ ןופ ךילטסעוו-דיז

 א ויא גנורעקלעפעב יד  .לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 ןענייז ויז .טלעוו ןעלייט עלַא ןופ שַאמ-שימ

 ןופ לעדנַאה טימ םלייט-נעטסערג טגיטפעשעב
 -ָארּפ טימ ,לעקיטרַא טרָאּפמיא ןוא טרָאּפסקע

 -ַאט ,וּירעברעג ,ליוא ,לחעמ ,רעקוצ ןעריצוד

 -רעפ זוא סעדָא .ןעיירעיורב ןוא ףייז ,קַאב

 ןוא ,וועיק טימ ןהַאב ַא ךרוד טקעריד ןעדנוב

 ןהֵאב ךרוד דנַאלסור ץנַאג טימ טקערידנוא

 .ןעכווט ןוא

 ַא ןעזעוועג סעדָא זיא לָאמַא : עטכוישעג
 ןופ טצעזעב רעטעּפש ,עינָאלָאק עשיכורג

 -רהָאי ןעט18 ןופ ביוהנָא ןיא .ןערַאטרַאט

 טלעטשעגפיוא טרָאד ויקריט יד טָאה טרעדנוה

 -עג ץלַא ךָאנ יז טָאה טלָאמעד ,גנוטסעפ  ַא
 1704 ןיא ויא גנוטסעפ עזעיד .ַאטעדע ןעסיוה

 -עג ןעמונעגוצ עטייווצ יד ַאנירעטַאקע ןופ

 -עשיר 'ד קויד רעשיזיוצנַארפ רעד .ןערָאװ

 -סור ןיא טסַאג ַא ןעזעוועג טלָאמעד זיא ָאל

 רַאפ טכַאמעג םהיא טָאה ַאנירעטַאקע ,דנַאל

 ןיא ןוא 1808 ןיא רָאטַאנרעבוג ןעטשרע םעד

 ןייז םימ רע טָאה רהָאי 11 ןופ ףיולרעפ

 -עגפיוא טדָאטש וד עיצַארטסינימדַא עגולק

 ַא וצ רעגַאל ןעשיפרָאד רהיא ןופ ןעביוה

 .ןוא 1889 ויב 1817 ןופ טדָאטש עסיורג

 -ור יד רעטנוא ןעפַאה-יירפ ַא ןעזעוועג סעדָא

 -סיוא טָאה געירק-םירק רעד סלַא .ןהָאפ עשיכ

 רהוא טקישעג דנַאלגנע טָאה ןעכָארבעג

 ןעגנערבוצמייהַא "םוָאורופ" ףישיסגעירק

 -רע זיא יז רָאנ יוװ ןוא רָאדַאסַאבמַא רחיא



 660 ה | / סעדָא י 9
 טיר ישי שי שיח יו שיח יה עי עי עי יט: עי שי עי עי עי יה טי עי יי עי יא יי יי יא סא עי ,עיסא עי גיס עי סו עי 0 עי ער עי עי רע ר יי עא

 ןעפַאה ןוֿפ טנהָאנ ןהָאפ עסויוו ַא טימ ןעניש

 ןעמונעג רהיא ףיוא עירעטַאב עשיסור ַא טָאה

 טקישעגרעבירַא טָאה לַארימדַא רעד .ןעסעיש

 ווו ןוא גנורהעלקרע ןַא גידנערעדָאפ טפירש ַא

 -ורָאפ ןוא גנורהעלקרע יד ראפ טייצ יד רָאנ

 רעסעדָא םעד טרידרַאבמָאב רע טָאה ,רעב

 סעדָא ןופ ןיוָאגַאמ-רעװלוּפ רעד .טסַאּפערק

 -ומדַא רעשילגנע רעד ןוא ,טרידָאלּפסקע טָאה

 ןעפיש עשיסור עגינייא ןעמונעגוצ טָאה לַאר

 עשיקריט ַא טָאה 1870 ןיא .םייהַא ךיז טימ

 .גלָאפרע ןַא ןהָא רעבָא טריקָאלב רהיא טָאלּפ

 םעד םורַא טדָאטשיטביוה יד גידנעייז

 -ַאז רעד ןערָאוװעג סעדָא זיא םי ןעשיטלַאב

 עכלעוו ,ןעטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ ץַאלּפילעמ

 -עב יד .ןעדנעגעג ענעי םורַא ךיז ןעניפעג

 א ןעועוועג גידנעטש םורָאד זיא גנורעקלעפ

 -ַאקע ןעוו זַא ,טעטביוהעב טרעוו סע .עטשימעג

 ןענייז ןעמונעגרעביא טדָאטש יד טָאה ַאנירעט

 עשידוו עגינייא ןעזעוועג טרָאד ןיוש

 -סיטַאטס יד .טיג סָאד ןיא רעכיז ,תוחּפשמ

 ןענייז טלָאמעד ,זַא טזייו 1905 ןופ קיט

 -עג ןעבָאה ייז ,ןעדוי 160,000 ןעזעוועג ןיוש

 ןוא סעלָאקש עשידוי 169 ,ןעלוש 428 טַאה
 ,ןעטפעשעג-קנַאב 19 טָאהעג ןעבָאה ;םירדח

 ייז ןופ 140 ןוא ןעטיילק 800 ,ןעקירבַאפ 5
 ךָאנ האובת ןופ סרעטרָאּפסקע ןעזעוועג ןענייז

 | | .דנַאלסווא
 -ָאמ רעד ןופ עטכישעג עשידוי רעד רַאפ

 -וו ןופ עלעגיוו סָאד סעדָא זיא טויצ ענרעד
 לוש-רָאק עטשרע וד .דייל ןוא דיורפ עשיד

 ןערָאװעג טעדנירגעג ָאד זיא דנַאלסור ןופ

 רעדָארב) רענַאיצילַאג ןוא עשטייד יד ןופ

 -רהָאי ןעט19 ןופ ןעניגעב ןיא ןעדוי (טנַאנעג

 ןעועוועג זיא ןזח רעטשרע רעייז .טרעדנוה

 -ערפ רעטשרע רעד ,לַאהטנעמולב .נ רָאטנַאק

 רַאפרעד .רעכַאבַאוװש .רד (בר םוקמב) רעגיד

 טרעדָאפעג רעטעּפש םהיא ןופ טָאה ןעמ לייוו

 -גיזער רע טָאה ,שיסור ןיא ןעגידערּפ לָאז רע
 ןיא ןעדוי ףיוא םָארגָאּפ רעטשרע רעד .טרינ

 סָאד .ןעדנופעגטַאטש ָאד טָאה 1871 דנַאלסור

 ןוהטעג עטרעדנאוװעגנויא עשיכורג וד ןעבָאה

 ,ןעוָארטַאמ ענעמוקעגנָא ןופ ףליה יד טימ

 רהיא טַאהעג סעדָא טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 ףיוא ןעמָארגָאפ עגיטפניק עלא ןיא ךיוא ,קלח

 .דנַאלסור ץנַאג רעביא ןעדווי

 -נעדוי רעסעדָא סָאד זיא ןעמַארגָאּפ ןיא

 "ור ערעדנַא עלַא ןופ רעכייר ןעזעוועג םומ

 71871 ,1850 ,1849 ,1801 טדעטש עשיס

 -ולב ןענייז ,1907 ,1908 ,1900 ,18846 ,1

 -עג עשודוי רעסעדָא יד ןופ ןעוהָאי עגיט

 ויב .עלַא טפערטרעביא 1905 ןופ רעד .עטכוש

 םוצ דנעגוי עשידוו יד זיא סםָארגָאּפ ןעזעיד

 רעטנוא ,םשהישודק לע סיורַא לָאמ ןעטשרע

 ווו .ץוש-טסבלעז סלַא טכַאמ עטריזינַאגרָא ןַא

 -כוב ענעדלָאג טימ טנעידרעפ טייהווַארב רע
 וצ טנעכייצרעפ עטכישעג רעד ןיא ןעבַאמש

 ןופ טדיוט ןעלַאפעג ןעניוז סע .ןערעוו

 ,םיילעגנוי עשידוי 20 גידנעפמעק ץושטסבלעז

 -טסירק 16 ,ןעיורפ ןוא ךעלדיימ עשידוי 4
 .ויז טימ ןעדַארעמַאק עכיל

 ןרעפיצ יד ןוא ,ןעמענ ערעייז ןענייז ָאד

 .ןעוהָאי ערעייז ןעטיידעב

 99 גרעבנעירג לוייפ

 . 4 יקסווָאקטעש ובדרמ

 18 קילעב ובדרמ

 14 | וקסווָאלעיב םייח

 99 יקסוװוָאלוטַאז סחנּפ

 99 קַאילָאּפ השמ

 6 | וקצָאסיװ ביל

 99 + ןַאמסוורג לאומש

 89 (וועשטידרעב ןופ) ןַאלּפַאק שריה

 18 | קינלַארוג ןסונ

 19 ןיקריצ בקעי
 0 רעלקעמ ףלואוו קודצ

 21 / םָארטש לעדירפ

 99 .ָאריּפַאש לארשו

 18 ווָאקַאילָאּפ רזעולא

 98 / ּפַאצ בקעי



 ןרופיצ בקעי

 רעפייל שריה לואש

 יקסויר רזעילא

 ָאדנַאל קחצי

 ריטס .ירַא קיזווא

 ץלַאמטש לעשיפ

 רעגונ ןויצ-ןב

 ץיווָאלַאגיס ףלואוו

 וקסוועשטירק שריה

 יקסנידעבעל וכדרמ

 ןייטשנרַאה לובנז

 ןָאזנעבעל לאיהי

 ןימנעוועל שריה

 ןַאמטיירב בקעי

 .דרוב סחנּפ

 יקסווָאזָאר

 לעוויטש

 וקסנילָאװ ןועמש

 סיבוב ןבואר

 גרעבלַאה דוד

 רעלדנעהנעפַאה שריה

 וועל ביל

 יקסנישטשעל קחצוי

 ןַאמזוייא לאומש

 ןַאמצייוו םוחנ

 עפַאי (ץרּפ) יטעפ
 !קסווָאמלעש םחרבא

 ןיקָארָאס ביל
 קילּפַאשט המלש
 ןיקצישלָאּפ שריח

 םַאטשנעוועל רדנטכלַא

 וקסריטסַאנָאמ חנ

 ןימיוועל השמ

 רעלדנעהטקָא ףסוי

 רעיופ ביל

 :ץושטסבלעז ןופ ןעיורפ

 ןַאמלרעּפ ַאבויל

 ַאװעקצידַאלַאק הרש

 ןופי תָאל

18 

18 
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 98 ןיוטשנויפ היתב

 :ץושטסבלעז ןעשידוי ןופ ןעטסירק

 .ג.א וליוושַאידַאלק

 ץַאינַאנַאק
 ווָאסיקרַאס

 ווָאֿסיטעמַא

 .וו טדימש

 .א.י ַאקנעשודלעש

 ווָאמרַאריַאב

 .י..א שטיקנייוו

 ורָאגירג ץיוװָאנישַאמ

 .דלַאלוו יקסוועשזרַאקניש

 .ם.פ קינשטעסַאּפ |

 ווָאקינלעדיס

 18 ןיטסַאק
 19 זועמעס עטַאר

 וקסווָאנסָאס

 ןיא .טדיוט ןעלַאפעג ןענייז ןעמַאזוצ

 עגינווא ןוא תושפנ 809 םָארגָאּפ ןעועיד

 854 ,טעדנואוורעפ דנעזיוט (8,000 ךרעב)

 -עג 0 ,טכַאזרוארעפ ןעדַאש לעבור ןָאילימ

 -ַאפ עשידוי 8,000 ןוא ,טעטכינרעפ ןעטפעש

 ןוא טכַארבעג דנַאטש-לעטעב םוצ ןעיליט

 -עג ךיז טָאה רָאטַאנרעבוג רעד .געט 8 זיולב

 םעוו ןָאיצולָאװער עשיסור יד זַא טרעסויא

 ןוא טולב עשידוי ןיא ןערעוו ןעקנירטרעד

 םעד טָאהעג ןעבָאה סעדָא ןיא ןעמָארגָאּפ וד

 ןעזָארטַאמ יד יוו םעדכָאנ דלַאב .ה.ד .קעווצ

 -רעטנוא ןעניוז .ןיקמעטָאּפ שזַאינק" ןופ

 ןעמונעג רעדיוו ךיז ןעמ טָאה ןערָאװעג טקירד

 .ןעדוי יד וצ

 -נָארָאװ ץנירּפ ןערָאטַאנרעבוג יד רעטנוא

 ווָאנַאגָארטס ףַארג רעגלָאפכָאנ ןייז ןוא וועצ

 "נַא ןעבָאה ,החונמב טבעלעג ןעדוי יד ןעבָאה

 עשידוי ,ןעגנוגעוועב עלַא ןיא ןעמונעג ליוט

 ךיז טָאה טויצ רענעי ןיא .עשידוי-מינ יווװ

 סעדָא ןופ ןעלקיווטנע ןעמונעג הלכשה וד

 ."פווא טרָאד ןענווז סע .דנַאלסור ץנַאג רעביא

 .ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא ,ןעזעיר ןעגיטשעג



 -ָאטס ,ןרעקלעדנַאמ ,םיוברעדעצ ,רעבָאלטָאג

 ,םעה'דחא ,םולבנעליל ,ווָאנבוד ,ןיקסנעל

 ,קילַאיב ,עלעדנעמ ,יקסווָאכינעשט ,רענזיולק
 .רעקסניּפ .רד ןוא ןיניירב ,יקסוועשטידרעב

 ןעטייצ ענעי ןיא טעדנירגעג ךיז ןעבָאה סע

 רַאפ ןוא ךעלגנוו ראפ סעלָאקש ענעדעישרעפ

 ביוהנָא רעד ןעועוועג זיא סָאד  .ךעלדוימ

 .דנַאלסור ןיא רעטכָאט עשידוי יד ןעדליב ןופ

  רהעז ייברעד טָאה ןרעטש .ב רעלַאינעג רעד

 -ָאה םינכש עכילטסירק יד .ןעגָארטעגייב לעיפ

 ןוא םייקגיהטומ-טוג טימ טקוקעג ףיורעד ןעב

 טירש ןופ טרעטנומעגפיוא רהעמ ייז טָאה סָאד

 -ַאליטיסַא רעד וצ רעטנהענ ץלַא טירש וצ

 -ַאלימיסַא ןוא הלכשה זַא טייוו יוזַא .עיצ

 ןיי וצ ןערָאװעג ןענַאטשרעפ ןענייז עיצ

 -שרע רעד 1800 ןיא ןענישרע זיא ָאד .סנווא

 ,"טעיווסזַאר" לַאנרושז רעשידוי-שיסור רעט

 -יערבעה עטשרע סָאד ןוא ,1801 "ןעיד* רעד

 -רעד טכער יד .1800 *ץולטה" רעד טַאלב עש

 -עיגער רעד ןופ ןעגָארקעג עלַא ןעבָאה רַאּפ
 ןעלַאינעג םעד ןופ תונלדתשה יוד ףיוא גנור

 ןעבָאה רעטעּפש  .ווָאגָאריּפ רָאטקָאד גרוריכ
 -ןו-טינ יד ןיא לייטנַא ןעמונעג ןעדוו ןיוש

 ַא ןערָאװעג זיא סעדָא ןוא ןעגנוטויצ עשיד

 ןיא םעדָא .ףוג ןעשויג א ןיא המשנ עשידוו

 לענש ץנַאג ןעסקַאוװעג ךיוא םעד בעילוצ רעבָא

 האנק יד .ןעכַאז עשידויטונ ןיא ךיוא

 רעניואוניוא עשידוי-טינ וד ויב זיא האנש

 ןוא ןעסקַאוװעג ךרודַאד ןעטכיש ערעדינ ןוא

 -וטנַא רַאפ לעיּפשייב ַא ןערָאװעג זיא סעדָא

 .טדעטש עשיסור ערעדנַא יד ןיא ןעטימעס

 זַא קלָאפ עמוד סָאד טעשַארטסעג ןעבָאה ויז

 יד דנַאלסור ןיא ןעדוי יד ןעזָאל טעוװ ןעט

 סעלַא ןעּפַאכרעּפ ייז ןעלעוו ,ןעביוהפויוא ּפעק

 ןעלעוו ןעסור יד ןוא סולפנייא רעייז רעטנוא

 .דנורג-רעטניה ןיא ןעביילב

 -ודוי רעד ןיא טָאה דָאניס רעשיסור רעד

 םעד יז טרהופ רָאנ טינ זַא ןהעזעג תלכשה עש

 ןָאיגילער עשידוי רעד ןופ רעטנורַא ןעדוי

 יי עמ עי עי עי; טייטש עי שיש עי עי -עייה עי .עייט עי ,עייט עי. עי. עי;

 ןעסור םעד רעטנורַא ךיוא טרהיפ וז ,רָאנ

 -סירק ןופ ,תונכש רעיוז ןיא טניואוו סָאװ

 -ווא יד ייז טָאה קנַאדעג רעיירפ רעד .םוטנעט

 ןעגרָאז ןעמונעג טָאה וז ןוא ןעכָאטשעג ןעג

 -וג עטכעלש ןעגירק ןעביוהנָא לָאז סעדָא זַא

 ןופ ןעדוי םעד ןעלָאז עכלעוו ןערָאטַאנרעב
 -ורדרעטנורַא ּפעק ענעביוהעגפיוא יד סעדָא

 וועשטַאמלָאט ,סרַאבלוַאק ,דרַאהדעינ .ןעק

 ,ןרעדנַא ן'כָאנ רענווא טגלָאפעג ןעבָאה .ג.ד.א

 -תעלקפיוא ןופ טדָאמטש עטשרע וד ,סעדָא ןוא

 -עג וצ עטשרע יד ןערָאװעג ךיוא זיא גנור

 .גנוגעוועב האמ עצרַאווש יד ןעריעב

 90---עידעּפָאלקיצנע
 טרָאד זיא םוטנעדוי ןופ עדנַאש רעד וצ

 -וװַא .רד רעניבַאר רענָאיזַאק ַא ןעמוקעגנָא

 טציטשעג טָאה ןוא זווָאס םעד טימ גנודניב

 .טָאה הצע ןייז ףיוא .ןַאקילעפ רערהיפ רעייז

 ןעשימ ןעמונעג ךיז קינלַאשטַאנדַאדַארג רעד

 לָאז סע רעוו ןעגָאז .ןעכַאז עש'להק-שידוו ןוא

 לָאז ןעמ סָאװ .ןזח רעדָא ,סנרּפ ,בר ןייז

 ןעמ יוזַא יו ,עסַאק עש'להק יד טימ ןוהט
 עסקַאט-שיילפ ןופ דלעג יד ןעדנעוורעפ לָאז

 ַא טרעיודעג ןעבָאה ןעלַאדנַאקס וד .וו.ז.א

 -לַאשטַאנדָאדַארג רעד ןעוו טשרע .טיוצ עגנַאל

 ןיוש זיא יקציװָאניװַא זַא ןהעזעג טָאה קינ

 םהיא זיא סע ןוא ןעדוי עלַא טימ ןה'נוא ןיא

 ןענעיד ןענָאק וצ ךילגעמנוא ןעזעוועג ןיוש

 וצ .טרעדָאפעגפיוא םהיא רע טָאה ,זויָאס םעד

 עשידוי סָאד ,לעטש-רעניבַאר ןייז ןערינגיזער

 .מַאהעג טכַאמ ןויק וצרעד טָאה קלָאפ

 רעבוג יד ןופ רעטסגרע רעד ,וװעשטַאמלָאט

 רַאצ רעד ,זַא טגָאזעג ךילטנעפע טָאה ןערָאטַאנ

 -יוזא ךַאבענ ןעדייל ןעדוי יד סָאװ טרעיודעב
 טָאה רַאצ רעד אז ,ןעמָארגָאּפ יד ןופ לעופ

 וצ ןוא ,ןעציש וצ ייז טרעדָאפעגפיוא םהיא

 ףַארג טעטפיטשעג רע טָאה טייצ עבלעזרעד

 יד ןופ רעוהיפ רעד ןייז וצ ןיצינווָאנָאק

 "רעד וצ ןעפלָאהעג ויז ןוא תואמ עצרַאוװש
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 טי ישי יו שיט שי עיס ישי שיט יי שיר ,עיס שיט שיט שי יליסקייטשייאשיאטיט שיט שייעיטאקייטטישייטשיטשייאש טיש טיט עשיו שיש שי עי טו סאש טאקיא שאט שש טא יטאוק איי יי אי א אי עי קי יה עי עי יה יה עי יה עב סי יה יה יה עי יה עי עי עי עי עי עי עי שיט עי עי יה קי ,עייה יה עי שיט עי קיט שי

 לָאז רע זַא השקב רעד טימ רַאצ םעד ןעכיירג

 ןעדוי יד ןופ ןעוועטַאר ייז ךרוד ןעזָאל ךיז

 .(1908 .בעפ) .ןענ'גרה ןעליוו .סָאװ

 ןעבָאה תואמ עצרַאוװש ֹוד סָאװ רַאפרעד

 -נווא ןופ ,החונמב ןעוָאלעג טינ טדָאטש יד

 טדָאטש רעד ןופ טומרַא וד טרעסערגרעפ טייז

 "-נַא רעד ןופ ןוא ,םָארגָאּפ םעיינ ןעדעי טימ

 ילַאװרעפ-טדָאטש וד טגוטפעשַאב טייז ערעד

 -כַאנרעפ ךרודַאד ,ןוא סָאה-נעדוי טימ גנוט

 -ַאמינַאס ןֹיא טדָאטש וד ןעטלַאה וצ טגיסעל

 1010 טסוגוא ןיא טָאה ,ןענַאיצידנַאק עשיר

 ,ןעשנעמ עדנעזיוט .הפגמ ַא ןעכַארבעגסווא

 "עילפ יו ןעלַאפעג ןענייז ןעטכירק יווװ ןעדוו

 .ענדעשז ןעזעוועג ןענויז םיריוטקָאד .ןעג

 -ָאה רעלעטיּפסָאה עלעיפ לייוו רַאפרעד ןוא

 טָאה םיריוטקָאד עשידוי טגיטפעשעב ןעב

 עזעיד ןעכַאמרעפ וצ טכוזעג וװעשטַאמלָאט

 טלָאמעד ךיז טָאה ןיּפילָאטס .רעלעטיּפסָאה

 "ידוי יד רַאפ ארומ טָאה רע זַא טקירדעגסיוא

 ןעלדנַאװרעפ טינ ןעלָאז ויז םיריוטקָאד עש

 .ןעטסענ ערענָאיצולָאװער וצ רעלעטיּפסָאה יד

 וועעשמַאמלָאט טרינגיזער 1908 .צעד ןיא

 טימ ווצילַאפ רעד ןעשיווצ לָאדנַאקפ ַא בעילוצ

 .ןעסָאשעג ןעבָאה ויז ןעכלעוו רעיציּפָא ןַא
 -עבעג םהיא ןעבָאה סעקינ'האמ עצרַאוװש יד

 טָאה רע .ןעהיצוצקירוצ עיצַאנגיזער ןייז ןעט

 .ןוהטעג בעילוצ סָאד ךיוא ייז

 עשידוי 60,000 ןעבָאה 1909 לירּפַא ןיא

 הקדצ יד ןיא טעדנעוועג ךיז עטקילגנוארעפ

 . .ףליה ךָאנ ןעטלַאטשנַא

 -קעריד יד ןעבָאה 1910 רעבמעטּפעס ןיא

 -עב ןעטעטיזרעווינוי רעסעדָא וד ןופ ןערָאט

 "נעדוטס עט'דמש'עג עלַא להעפעב ַא ןעמוק

 ךָאניס רעד .ןעדוי סלַא ןעטכַארטעב וצ ןעט

 ךיז ןעבָאה ןעדוי לעיפוצ זַא טנרעלעג טָאה

 -ורּפ יד ןעניוועג וצ לָאמַאטימ ן'דמש ןעמונעג

 .ןעסור יד ןופ ןעיגעליוו

 -ושט עשיסור יד ןעבָאה 1014 .בעפ ןיא

 םעד ןעגיטעטשעב ןעזָאלעג טינ סעקינווָאנ

 עשידוי רעד ןיא םיאבג יד ןופ להַאוװסיוא

 יד ןענייז ,גנונוימ רעייז ךָאנ ,לייוו חליחק
 .גונעג םורפ ןעזעוועג טינ םיאבג

 להעפעב ַא סיורַא זיא 1018 לירּפַא ןיא

 199 ןופ--ןעטַאקָאװדַא עשידוי 8 זיולב ,זַא

 טַאקָאװדַא .ןעריציטקַארּפ וצ טביולרע זיא--

 סילייב טגידייטרעפ טָאה רעכלעוו ,ןילָאגרַאמ

 .ענעפרָאװעגסיורַא יד ןעשיווצ זיא

 סעדָא ןעבָאה סעקיוװעשלָאב יד יו םעדכָאנ
 ץרעמ ןעט10 םעד ךיירטסע זיא ןעמונעגוצ

 טָאה ןוא רעטנעמיגער 4 טימ ןיירַא 1018 ןופ

 ןויא ןרעייפ וצ ןהָא ןעמונעגוצ טדָאטש יד
 -עגבָא גנורעיגער טעווָאס יוד ןעבָאה ויז .סָאש

 .גנונדרָא עשטייד ַא טלעטשעגנווא ןוא טפַאש

 -יזַאגַאמ עסיורג ןענופעג טרָאד ןעבָאה ייז

 -עג ,לעטימ-סנעבעל ןופ סַאּפָאז טימ לופ ןענ

 יָאה סעיילַא וד סָאװ ןָאיצינומא ןוא רהעוו

 יד ןעגעג ןעפמעק וצ טקישעגוצ דנַאלסור ןעב

 רעדייא ,ןעדנוטש גיצנַאווצ עכילטע .ןעשטייד

 ,ןעמונעגרעביא סעדָא ןעבָאה ןעשטייד יד

 -וור ןופ גנולייטבָא רענַאקירעמַא יד ךיז טָאה

 -ווד יד .טרָאד ןופ טּפַאכעגסיורַא ץיירק ןעט

 -רַאבמָאב ךָאנ ןעטונימ 6 רַאפ ןעבָאה ןעשט

 ןענייז ןעליוק יד רעבָא ןהֵאב רעייז טריד

 טימ םיוק ןענייז ייז .לעיצ ןיא ןעלַאפעג טינ

 טרָאד ןופ ןוא יסַאי ןיא ןיירַא ןעבעל םעד

 .ןָאדנָאל ךָאנ
 -עדָא יד טָאה 1018 ןופ ץרעמ ןעט94 םעד

 -ַאמוּפעד ַא טקישעג גנוטלַאוװרעפ-סטַאטש רעס

 -ַארּט ַא טימ רידנַאמָאק ןעשטייד םוצ עיצ

 ןופ גנוצעזעב עשירעטילימ יד ןעגעג טסעט
 -שטייד זַא ןעזעוועג זיא הנעט רעיוז .סעדָא

 טָאה עניארקוא טימ ךַאמבָא-סנעדעירפ ס'דנַאל

 -עד יד טגָאז ,סעדָא .תוכייש ןייק סעדָא טימ

 יו טוג יוזַא ןעפַאה-וירפ ַא זיא ,ץעיצַאטוּפ

 -ער רעסעדָא וד זַא ; ןעמערב רעדָא גרובמַאה

 ןופ ןעביורעב ןעזָאל טינ ךיז טעוװ גנורעינ

 ויז טָאה טנַאדנַאמָאק רעד .עטכער ערהיא

 ַא טֹימ זיולב טקישעגקעװַא ןוא טרעהענסיוא
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 רידנַאמָאק רעד טָאה ףיורעד דלַאב .רעטכעלעג

 "וצ סעדָא ךרוד לָאז עניַארקוא זַא ןעליופעב

 ,תואובת ערהוא ןופ טנעצָארּפ 88 ןעלעטש

 רעניַארקוא 114 יוד סָאװ רעקוצ ןעצנַאג םעד

 סָאד .ןעריצודָארּפ ןענָאק ןעקירבַאפ-רעקוצ

  "עורפ רעד סלַא רהעמ ןיוש ןעועוועג זיא

 םעד טָאה סָאד .טרעדָאפעג טָאה ךַאמבָא סנעד

 ןעט96 ןיא ןוא טגערעגפיוא ךילקערש קלָאפ -

 ןעשטיוד יד ןעּפורט-טעיװַָאס יד ןעבָאה ץרעמ

 .ןעמוקעבקירוצ רעדיוו סעדָא ןוא טריקַאטַא

 זַא טמהירעג ךיז ןעבָאה רעכיירטסע יד

 ווווצ ןעפַאה רעסעדָא ןיא ןענופעג ןעבָאה ייז |

 ערעניילק 9,800 טימ ןעפישסגעירק עסיורג
 ךָאנ טרהיפעגבָא ןעבָאה ייז עכלעוו ןעפיש

 זַא טגָאז גנורעיגער-ןעטעיווָאס יד .ךיירטסע

 ןערהיפוצבָא טעיוּפסאפ טויצ ןיא ךָאנ טָאה יז
 .לָאּפָאטסַאוװעס ךָאנ עטַאלפ יד

 טימ סולשבא-סנעדעירפ ן'כָאנ 1010 ןיא

 סעדָא טצעזעב עטרעילַא יד ןעבָאה דנַאלשמייד

 -לעז ןופ ולוי ןיא ןוא טייצ ענוולק ַא רַאפ

 -ָאה ייז לייוו .ןעזָאלרעפ רעדיוו סע רהָאי ןעב

 ןערישרַאמ ןעטסיוועשלָאב יד זַא ןהעזעג ןעב

 ןוא ןרעגַאלעב וצ ייז טכַאמ עסיורג ַא טימ

 -עג ךיז טימ טַאהעג טינ טלָאמעד ןעבָאה ויז

 .ןעטלַאהוצסיוא סָאד חכ גונ

 ,טסול-סע עגיסעמ-רעביא ,עינָאֿפעדַא

 -נוה רעלַאמרָאנ-רעביא .ה.ד .טכוז-סערּפ רעדָא

 .רעג

 -וומבָא ןַא לָאמַא ,אניצידעמ ַאטּפעדַא

 טכוועג טָאה עכלעוו ןיצעדעמ רעד ןופ גנול

 וד ןופ סולפנויא םעד ןעגעג ןעלויה וצ

 .(עיגָאלָארטסַא העז) .ןרעטש

 ןיוש ןעבָאה סָאװ יד ( טַאל) ,ןעטפעדַא

 ןבא) ןעזייו רעד ןייטש םעד ןענופעגסיוא

 רעד ןיא גנודליב עטסכעה יד רעדָא (םימכח

 (.ד.ז) ."עימעכלַא"

 ןעמָאנ םלעדנַאה רעשיניצעדעמ ,םֿפעדא

 .טנַאנעג .דרַאל ךיוא ,ץלַאמש-נעניוווש רַאפ

 וד ןוא ,ןירעטס 8890 ,ליוא 6990 דנעטלַאחטנע

 רהעז רעבָא ןערעו יד .ןיטימלַאּפ : טשער

 ,רעסַאו ,להעמ-לעפָאטרַאק טימ טשלעפעג טּפָא

 ןוא ,ַאדָאס-טַאנָאברַאק ,שַאטָאּפ ,ןיולַא ,ץלַאו

 .םייל

 ךיימ רעדנעמיורטש רעסיורג ַא ,רעדָא
 ןערהעמ ןיא ןָא ךיז טביוה ,דנַאלשימייד ןיא

 -עדוס יד ןופ ךילדיז ,גרעבעגירעדָא יד ףיוא

 ואוו ןעיזעלש ךרוד טסעילפ ;גרעב עשיט

 -ַאר זיב ןעפיול ןענָאק ןעפוש עניילק ןיוש

 -נַארב ךָאנ ָאלסערב גידנעפיול ייברַאפ ,רָאביט

 ;םי ןעשיטלַאב םעד זיב ןרעמָאפ ןוא גרובנעד

 .גנַאל .טָאליק 114 ךרע ןַא ןופ עקערטש ַא

 עלעיפ ןופ טליפעג רע טרעוו ףיול ןייז ןיא

 םעד טימ גנודניברעפ ןיא טמוק ןוא ןעכוימ

 -יּפ ,לַאנַאק-םלעהליוו-ךירדעירפ ,עערּפש ,עבלע

 -וב ,ַאסלָא ,ַאציװַארטסָא ,לעװַאה ,לַאנַאקדָאנ
 -ָאטס ,עצינורב ,ענַאּפַאלַאמ ,ץינדָאלק ,אקווַָאר

 -ולש ,לעזימ ,עטרַאוװ ,שמרַאב ,ַאידַאוו ,רעב

 ,ַאניז ,ַאפָא ,ַאנו ,ענעלפ ,עוהמ ,עקירענ ,עב

 -צַאק ,ץירטסייוװ ,עהָאל ,וָאלהָא ,ץָאלּמנעצַאה

 -עב רע סָאװ טדעטש יד---.זיווק ,רעבָאב ,ךַאב

 ,לעסָאק ,רָאביטַאר ,ַארדֶא :ןענייז טרהיר

 -ָאלג ,ָאנווטש ,ָאלסערב ,וָאלהָא ,גירב ,ןלעּפָא
 ,םרופקנַארפ ,ןעסָארק ,ץלַאזיינ ,ןעטייב ,ָאג

 -עטש ,ןעגַאהנעפיורג ,ץראג ,טדעווש ,ןירטסוק

 .טָאליקז1119,000 ךרעב טמהענרעפ רע---,ןיט

 -עמ 980 ךורברעדָא ייב ןעטסעטיירב םַא ,דרע
 .רעט

 -רעפ ןוא טַאנָאמ רעטנוינ רעד ,רעדַא

 םעד טימ ןָא ךיז טביוה ,רַאדנעלַאק ןעשיז

 טגידנע ןוא רהָאֹי רעיוז ןופ גָאט ןעעפ0

 -סערג רעד זיא רע .גָאט ןעט992 םעד טימ ךיז

 רע .רהָאי ןעצנַאג ןיא עלַא ןופ טַאנַאמ רעט

 ןוא .געט 8 טימ ןעטסערג ןופ רעסערג זיא

 ןיא ןעמָאנ סנעכלעוו רעטסגיצנווא רעד ךיוא

 טלַאפ .טַאנָאמ ןעשידוי םעד טימ ךילנהע
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 יי עי עי עיפ שיש עי עי עי עי עי עי עי עי שי ,עייפ עי עיה עי יעיה.,זיפ עי עיר עי שי טיפ עי עי עי עי עי עי עי עי עמ עי עי שיהיה עי עו ,עייה ,עיה יי עב יט .עיה קו עי עי ,עיס ,עיה סיי "'|

 ךיוא זוא ןוא טייצ עבלעזרעד ןיא טינ רעבָא -

 .געט ןופ להָאצ יד טימ ךיולג טינ

 רעדָא "רעדָא" טינ) ,ןרעדַא רעדָא רעדַא
 ןעלַאנַאק יד רעדָא ןעוהָאר ֹוד ("ןרעדָא"
 רעדָא ,טולב סָאד טסעילפ סע עכלעוו ךרוד

 "ורעג יוזַא .ףוג ןעגידנעבעל םעד ךרוד טּפַאז

 יָאיויפ רעד ןיא .ךַארּפש-סקלָאפ רעד ןֹיא ןעפ

 -עג" שטיוד ןיא ייז .ןעמ טפור רעדָא עיגַאל

 ".סניעוו" רעדָא "סלעסעוו" שולגנע ןיא ,"סעפ

 ןופ טולב סָאד ןערהיפ עכלעוו ןרעדַא-סולפ יד

 -וומ ערעטנוא יד וצ ךעלרעמַאק-סנעצרעה יד

 "ןעירעטרַא" ךיוא ןעמ טפור בייל ןופ ןעל

 סָאד רעדיוו ןערהיפ סָאװ ֹוד .ןרעדַא-טולב ==

 ןעצרעה םוצ ףֹיורַא קירוצ בייל ןופ טולב

 ."ןענעוו" :ךיוא ןעמ טפור (ןרעדַא-גָאלש יד)

 -עדלָאג רעד זיא ייז ןופ רעטסעטנַאקעב רעד

 -ָאד ַא ךילטנעגיוא זיא רעכלעוו ,רעדַא רענ

 -נעווסיוא ןַא ןוא ,רעגידנעווניא ןַא ; רעטלעפ

 העז םעד רעביא סערערהעמ ןעגעוו .רעגיד
 -אב---?ןעבעל" ןוא "ןעוורענ" ,"ףיול-טולב"

 ןעפיירטש יד ןופ ןעמָאנ רעד ךיוא :שינַאט

 ---םויוב רעדָא ,רעטעלב יד ךרוד ןעפיול סָאװ

 ךיז טגייצ סָאװ ףיירטש רעד :שיגָאלַאעג

 .ןעטכיש ערערהעמ רעדָא ויז ןעשיווצ

 ןיא ךירטשידנַאל רעגיגרעב ַא ,רַארעדַא

 יד ןעשיווצ ,ַארַאהַאז רבדמ רעד ןופ טימ רעד
 רַאבטכורפ זיא ,ריֵא ןוא וטקובמיט רעדנעל

 -עב לָאמַא .תומחב ןעשַאּפ רַאפ טוג רהעז ןוא
 ןענייז עכלעוו ,ןעקַאמעדַאט וד ןופ טניואוו

 -עסעזעב טצעי יד ןופ ןערָאװעג ןעבירטרעפ
 רעשיעּפָארוע רעטשרע רעד .ןעדימילוַא ענ

 טכוזעב דנַאל סעזעיד טָאה רעכלעוו רעדנעזייר

 .הטרַאב ןעזעוועג זיא

 -רעפ יד (.לָאוװיפ) ,טכעלפעג-רעדַא

 רעדנַאנַאכרוד ןענויז עכלעוו ןרעדא ענעדעיש
 יעג יד רעביא ,ןריהעג םעד רעביא טבעוועג
 .םרַאד-טסַאמ םעד ןוא ,רעטומריעב

 -כָאנ רעד םורַא טיוח יד ,טיוה-רעדא

 -ָאטשעגכרוד ןרעדַא טימ ויא עכלעוו טרובעג

 גיוא םעד רעביא טיוהיצענ יד ךיוא .ןעכ

 . .ןרעדַא טגייצ עכלעוו

 סָאד ןעהיצבָא :עיגרוריכ ,ןעזָאלרעדא

 .רעדַא ןַא ןעכעטשנייא ךרוד טולב עטפויהעגנָא

 -עג סָאד ןעבָאה ןעשנעמ יד זַא טגָאז סונולפ

 טסייב רעכלעוו ,דרעפ-סולפ םעד ןופ טנרעל

 ףיוא טעדייל רע ןעוו רעדַא ןא ןייא ךיז

 יד טימ טינעק סע ואוו ןוא ;גנודנוצטנע

 עדנעפערטעב יד סע טקירד ןעכיירג רענהיווצ

 "לעפ רעדָא ןייטש ןעגיציּפש ַא ןעגעג לעטש

 זָאנ רעד ןופ גנוטולב עכילריטַאנ יד .ןעז

 יּפָאק ןופ גנורעטכיילרע עדנעגלָאפ יד ןוא

 יד ןהעטשרעפ טכַאמעג ןעשנעמ םעד טָאה ייוו

 -עּפָא ןיי טימ דרעפ-סולפ םעד ןופ טכיזבַא

 ןיא ןיוש זַא טלהעצרעד עטכושעג וד---.עיצַאר

 יד טעטערעג סוריקַאדָאּפ טָאה "רציפ 4

 -רעדַא ךרוד סוהטַאמַאד גינעק ןופ רעטכָאט

 ןעמוקעב רַאפרעד רהחיא טָאה רע ןוא ,ןעזָאל

 סָאד ויא לעביב רעזונוא ןיא .בייוו ַא רַאפ

 רהעז טָאה ארמג ֹוד רעבָא טנַאקעבנוא ךָאנ

 -רעד טמוק סָאד .םעד ןעגעוו ןעגָאז וצ לעופ

 ןעזעוועג סע זיא ןעטייצ ענעי ןיא סָאװ ןופ

 טָאה ןעמ זַא ,עדָאמ רעד ןיא קרַאטש יוזַא

 ןופרעד קלָאפ סָאד יו לעטימ יילרעלַא טכוזעג

 אסרופ" סע טפור ארמג יד .ןעטלַאהוצניוא

 -עוועג ךיוא זיא רעכלעוו לאומש 'ר ."אמדד

 סָאד רָאט ןעמ זַא טגָאזעג טָאה רָאטקָאד א ןעז

 .געט 80 ןיא לָאמנויא סלַא רעטפָא ןוהמ טינ

 -נווא יוװ רעטפָא טינ ןענהָאזרעּפ ערעטלע ייב

 -עג לָאז סָאד ("טכ ק תבש) .געט 80 ןיא לָאמ

 גָאט ןעדנעטכייל-לעה ַא ןיא רָאנ ןערעוו ןומ

 ("דפ תומבי) גָאט ןעבעירט ַא ןיא טינ רעבָא

 "מַא סע ויא זומת שדוח ןיא זַא טגָאז אּמּפ 'ר

 סע ויא ורשת ןוא ןסינ ןיא ןוא ןעטסכולצונ

 טנרָאװעג טרעו סע .("בע ןיטיג) ךילדעש

 -רהעפעג יד וצ רעהעג ןעזָאלרעדַא רעד זַא
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 עי עי עי עי ;,עייה עי עייה עי ,עייה עי ,עייו עי עי טיט ןעייה עיו עי עי עי ,עייה עי עי עי ,עייה עי עי שיהיה עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי ,עיי ,?ייס עי, עי ,עייה טיי יי. עי שיהיה קי עיר
 יי :

 -עוו טכיורבסומ ןענָאק סָאװ ןעכַאז עטסבול

 וד טלַאה ךילרהעפעג יווַא ,('ע ןיטיג) ןער

 יוזַא ייב טביולרע יז זַא ןעזָאלרעדַא סָאד ארמג

 -רעפ .("טכק תבש) ןיוז וצ תבש ללחמ םענווא

 רעדָא ,גוצ-טפול ַא ןיא ןייז וצ ןעכלעזַא טעיב
 ךלימ ,רעייא עטרַאה רעדָא ,שיפ ,זעק ןעסע וצ

 -נעמָאקער םהיא טרעוו ןעגעגַאד ("דמ םירדנ)

 ('ב הליעמ) שיולפ-לעגילפעג ןעסע וצ טריד

 .טקירדרעטנוא ןערָאװעג זוא סע ווװ םעדכָאנ--
 טנווה טרעוו סע יוװ רעגייטש ַא ,טלַאוװעג טימ

 ,םויפרָאמ ןופ טייהניואוועג רעד טימ ןוהטעג

 סעקװַאיּפ וצ ןוהטעג םהענ ַא ךיז ייז ןעבָאה

 .סָאד ךיז טָאה יוזַא .טייקגיניילק עדעי ַא רַאפ

 סָאד ןעבָאה םיריוטקָאד יד זיב טרהיפעג קלָאפ

 ייז .ןיירַא דנעה ערעייז ןיא ןעמונעגרעביא

 ויוצ ףיוא טצענערגעב סָאד סגנַאפנָא ןעבָאה

 ַא ןעטיחרעפ וצ לעטימ סלַא רהָאי ַא לָאמ

 רעדָא גנילחירפ ןופ ךורבנייא םייב טייהקנַארק
 רהעז ַא רַאפ ןעזָאלעג סָאד רעטעּפש ,טסברעה

 -קָאד יד ןופ סע טרעוו טנויה .לַאפ םענעטלעז

 ןעדיוס ;טכיורבעג טינרָאג יו טעמכ םיריוט

 רהעמ רעדָא ,לעיפוצ טָאה ץרעה סָאד ןעוו

 : ןָאיצַארעּפָא יד---.ןעביירט ןָאק רע סלַא טולב |

 םייב ןעטינשעג רעדָא ןַא טרעוו ךילנהעוועג

 ןופ דנַאב ַא .ןעגיובנעלע ןופ לייט ןרעביוא

 לעטש רעד ףיוא טרעוו טיירב רעגניפ 4 זיב 4

 טייצ עניולק ַא ןיא ןוא ןעדנובעגמורַא טסעפ

 יד ןעניישרע רעטנורַא רהיא טמהענ ןעט ןעוו

 ןעמ טדוונש טלָאמעד .ןעגיוא יד רַאפ ןרעדַא
 -עּפָא רעד ךָאנ .ליוו ןעמ ןעכלעוו רעדַא םעד

 םעד טימ דנַאה יד ןעמ טנעוועב ןָאיצַאר

 ןַאד .ןעסעילּפבָא לָאז טולב סָאד זַא קעווצ

 טקנעדעב ןעסערּפמָאק טימ דנואוו יד טרעוו

 ןערעוו ןעדנוטש 94 עדעי ,ןעדנובעגוצ ןוא

 עדנע וצ ןוא ןעטיבעגמוא ןעסערּפמָאק יד

 .ןעמונעגרעטנורַא סעלַא טרעוו געט 8 ןופ

 -על ייב טנעפעעג רָאנ ןערעוו ןרעדַא-גַאלש

 .גנודניצטנע-ןריהעג ךרוד רהַאפעגסנעב

 14 ַא ויולב ןָאק ןעוָאל-רעדַא םעד ךרוד

 .ךילרהעפעגסנעבעל ,עגנעמ עב |

 -עג ןהָא עגנעמ-טולב רעצנַאג רעד ןופ ליימ

 .ךומ לייטיטירד ַא .ןערעוו ןעגיוצעגבָא רהַאפ

 ."רוצ יוד ןוא ןעכַאװשבָא קורד-טולב םעד ןיוש

 םענעסקַאװרע םייב .ןעגוסעלכַאנ עיצַאלוק

 -לַאה ַא ןופ טסולרעפ-טולב רעד טרעוו ןעשנעמ

 רעלענש סָאװ

 .סע זיא רעכילרהעפעג סָאד טפיול טולב רעד

 ןייק ןענָאק עטלַא ןוא עטעפ ,ענעריובעגדוינ
 ןעגָארטרע ןעיורפ .ןעגָארטרע טסולרעפ-טולב

 .רענעמ סלַא רעסעב טסולרעפ-טולב

 "עב טצרַא-רעטילימ רעשטייד ַא ,סווד .רד

 -כיילב ןָאק ןעזָאלרעדָא טימ :זַא טעטביוה

 ךיז טעדנירגעב רע .ןערעוו טלייהעג םכוז

 -רעפ עגיטכיזכיילב ויב זַא טקַאפ םעד ףיוא

 ןעּפַאצבָא סָאד .רעסַאװי-טולב יד ךיז טרהעמ

 טולב סָאד טגנערב ןעלייט-רעסַאװ עזעיד ןופ

 ,רָאפ טגָאלש רע .טייקרַאטש ןיוז וצ קורוצ

 1 ןעּטַאצבָא עגיטכיזכיילב ייב לָאז ןעמ זַא

 רעּפרעק רעד סָאװ טולב טנופ ןעדעי ןופ םַארג

 .,טעב וצ ןעביילב לָאז רעקנַארק רעד .טציזעב

 רָאנ ,ןעזָאלרעדַא ךָאנ ןעציווש וצ ןעגירק לָאז

 וצ ןעביולרע םהיא ןַאד טשרע .ןעדנוטש 4

 ("טכוזכיילב" העז) .טלעפעג םהיא סָאװ ןעסע

 יד ,(עיגָאלָאהטַאפ) ,אוורענָאמרעדא

 ערהי'א .ןעלהיפ וצ טרעהעגפיוא טָאה םיוה

 .טריזילַארַאּפ ןענייז ןעטייקגיהעפ-טסַאמ

 ןיא לעגנַאמ ,(עיגָאלָאהטַאפ) ,אימרעדַא

 רעדָא ,טיוה עטנַאּפשעגסיוא עניד-וצ ,טיוה

 .טיוה ענעסירעגסיוא זייוונעלעמש

 רַאפ ןעמָאנ רעשיגָאלָאוזיפ ,ןעלֿאנרעדַא
 ןעניפעג ייווצ עכלעוו ןופ ןערעינ-נעבענ יד

 העז) .ןערעינ יד רעטנוא ןוא רעביא ךיז

 -("ןערעונ"

 ענעסָאלשעגמוא ןַא ,רערעדַא

 ןופ לייט ןעכילטסעוו ןיא טפַאשדנַאל-נעזַאָא

 -ָאט ןעשיווצ .(ַאקירּפַא) ַארַאהַאז רבדמ רעד

 -שימ ַא ןופ טניואוועב .לַאגענעס ןוא ָאקָאר
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 -ַארַא ןוא רעיברעב סיוא דנעהעטשעב קלָאּפ
 -ָאמ טימ לעדנַאה-נענַאװַארַאק ןעביורט .רעיב

 ךָאנ זיב ַאדַאהַאז עכילטסעוו רעד ןיא ַאקָאר

 :ןעטקודָארּפ .לַאגענעס ןוא לַארעגינ םעד

 ןוא ףָאש ,ןעזריה ,ןעטשרעג ,ןעצייוו ,ןעלטַאד |

 .לעמעק

 עכלעוו טייהקנַארק ַא ,לעטסיפ-רעדַא

 דנואוו יד סָאװ ךרודַאד דרעפ ויב טהעטשמנע

 .ןעדנוברעפ טוג טינ טרעוו ןעסַאלרעדַא ךָאנ

 ,ןַאד טסעולפ טולב סָאד .("ןעסַאלרעדַא" העז)

 .םיוה רעד רעטנוא רעדַא ןעטקַאהעג םעד סיוא

 ךיז טרעטייארעפ טולב עגנעמ עסיורג ַא ויב

 .טולב עגירביא סָאד דעטקעפניא ןוא עבלעזוד |

 -ניפטַאטש ןָאיצַארעּפָא ןַא זומ לַאפ ַאזַא ןיא

 . .ןעד

 טפיול טולב סָאד ואוו ,ןעטָאנק-רעדָא

 םעד ןופ ,ךעלסיבוצ ךיז טעדליב ,רעמַאזגנַאל

 -וווצ גנוטרַאהרעפ ַא ,טולב םענעבילבעגרעטניה

 ךיז טלעטש יו עכלעוו טימ ,ןרעדָא יד ןעש

 ןעיורפ ייב רָאפ טמוק סָאד .גנודניברעפ ןיא

 -סנעבעל רעייז לייוו רענעמ ייב סלַא רהעמ

 -ַאמ יד בעילוצ ךילריטַאנ-נוא רהעז זיא עזייוו

 םעד ףיוא קירד רעדעי .ןערעינַאמ ןוא עד

 -וומרעפ ייז .ןעטָאנקירעדַא טכַאזרוארעפ ףוג

 ךיז ןעדליב .בייל ןעצנַאג ן'רעביא ךיז ןעל

 ךָאנ סיורַא ןעגווטש .גידנעווניא ףעיט ךיוא

 -צרעמש טימ ,טיוה רעד ןופ ךעלפרעביוא רעד

 . ןעמוקוצ סָאד ךרוד ,ןעטפערק עדנענַאּפש ךיל

 יָאק וד .ךרודַא טינעק סָאװ טולב עיונ ןופ

 -ַאנ עדנענערב ַא ןופ ,טיור-יולב זיא רעיל

 סע טביילב ךיז ןרעטלערעפ םייב ןוא רוט

 ןעמ טיורפעב רעהירפ ; גנולדנַאהעב---.יולב

 -רוארעפ סָאד טָאה סָאװ קורד םעד ןופ ךיז

 רעד זומ גידנעונוא זוא סע ביוא .טכַאז

 -רַאהרעפ עלַא ןופ ןערעוו טגיניורעג ןעגָאמ

 טכַאמעג זיול זומ ,גידנעווסיוא ןופ .ןעגנוט

 ךרוד ןַאד .םהיא םורַא גנודיילק יד ןערעוו

 רעביא רעגנופ עטעפעגניוא טימ ןערישזַאסַאמ

 .רעפרעק ןופ ןעטיוז עלַא ךָאנ ןעטָאנק םעד
 / רעד וו טפָא 'יוזַא ןעלָאהרעדיוו וצ סָאד

 רעד .ןעגָארטרעפ ןָאק רע טלהיפ רעקנַארק

 ןערעוו טגיילעגרעביא לָאז לייט עדנעצרעמש

 ןוא ןעמונימ רָאָאּפ ַא רַאפ רעסַאוװ-גיסע טימ

 -ַאו עמרַאוװ-בלַאה ןופ םיורטש ַא לָאז ןַאד

 -ומ ַא רַאפ םהיא רעביא ןערעוו ןעסָאגעג רעס

 טכָאקעגפיוא טרעוו רעטעּפש .ייווצ רעדָא טונ

 ןוא םיובנעכייא ןַא ןופ (ערוקס) עדניר יד

 דוז ןעסיוה םעד ןיא דנַאװניול לעקיטש ַא

 -ָאנק וד רעביא טגיילעגוצ סָאד ,טקנוטעגנווא

 "ורהעו-גנַאל ַא .ןעדנובעגוצ טסעפ ןוא ןעט

 -ויה רהעמ טינ ךיז טזָאל ןעטָאנק-רעדַא ןעג
 . .ןעל

 -עגכַאנ יד (ת1866818) ,ןעכוקרעדַא
 .דניק ןופ טרובעג וד ךָאנ טמוק סָאװ טרוב
 ךרוד ,"ןעכוק-רעטומ" ןעפורעג ךיוא טרעוו

 ."רעטומ ןיא הנויח טהיצ דניק סָאד ןעכלעוו

 .("ַאטנעצַאלפ" העז) .בייל

 .םעד ןיא טַאנָאמ רעטפלעווצ רעד ,רדֹא !

 ןופ גנונכער-טייצ רעד ךָאנ רהָאֹי ןעשידוי

 םעד ךָאנ רעטסקעז רעד ןוא םירצמ תאיצו

 ןעזועיד רעביא) .רהָאֹי רַאדנעלַאק ןעשידוו

 ןַא ןוא .("הנשה שאר" העו דעישרעטנוא

 טַאנָאמ רעטנהעציירד רעד טרעוו רֶהָאֹו רוביע
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 רעד ."ינש רדַא" רעדָא "רדַאו" ןעפורעגנָא

 99 רעטייווצ רעד ןוא געט 80 טָאה רעטשרע

 ןעמַאזוצ רהָאי ןעכילנהעוועג ןיא טלַאפ .געט

 .ץרעמ טימ

 רעזעיד טָאה עטכושעג רעשידוי רעד ןיא

 עכילסעגרעפנוא עלעיפ טנעכייצרעפ טַאנַאמ

 :ףווא ָאד ןעלהעצ רימ עכלעוו ןופ עסינגייארע

 םעד ךָאנ קלָאפ סָאד טרעיורט ןעט7 םעד

 .(הטוס ןוא ןישודק) וניבר השמ ןופ טדיוט

 תיב ןוא לליה תיב ךיז ןעבָאה ןעט9 םעד

 .(1 "וי תבש) .ןעסירעגרעדנַאנַאפ יַאמש

 קלָאפ סָאד טרעיופ ןעט14 םעד

 .ןטה ןופ הלפמ

 געיז ַא טָאהעג קלָאפ סָאד טָאה ןעט18 םעד

 .(.ד.ז) .רונַאקינ ןעטסַאהרעפ םעד רעביא

 יד ףיוא הגירה ַא 114/ ןופ ןעט15 םעד

 יי .גרובצריוו ןיא ןעדוי
 -וו ףיוא הגירח ןַא 1190 ןופ ןעט10 םעד

 .דרָאפנַאטס ןיא ןעד

 טסבלעו-ךיז ןענ'גרה 1190 ןופ ןעט18 םעד

 .קרָאי ןופ ןעדוי יד

 -וו ףווא הגירה ןַא 1849 ןופ ןעט94 םעד

 .סמרָאװ ןיא ןעד

 -עגסיווַא ןעדוי יד 1409 ןופ ןעט13 םעד

 .גרובמערונ ןופ ןעבירט
 -סיורַא ןעדוי וד 1969 ןופ ןעט96 םעד

 .ןעטַאַאטש עש מרָאּפ וד ןופ ןעבירטעג

 -וו ףיוא הגירה ןַא 1049 ןופ ןעט7 םעד

 .עגָארטסָא ןיא ןעד ;

 ןעדוי יד ןעגירק 1057 ןופ ןעט90 םעד

 / .םַאדרעטסמַא וינ ןיא טכער רעגריב
 -עגסיורַא ןעדוי יד 1670 ןופ ןעטפ9 םעד

 .ןעיוו ןופ ןעבירט

 אזָאניּפש ךורב זיא 1677 ןופ ןעט16 םעד

 .ןעברָאטשעג

 ןופ םדיתולילע רעד 1840 ןופ ןעט1 םעד

 .קשמד

 "רע ןעדוי יד זיא 1888 ןופ ןעטפ םעד

 יד רעביא

 יַאּפש ןיא ןערהעקוצקירוצ .ןערָאװעג טביול

 .ןעינ

 "עג ילעַארזיד זיא 1868 ןופ ןעט8 םעד

 .דנאלגנע ןיא רעימערּפ ןערָאװ

 -עסיטנַא יד ןעקיש 1881 ןופ ןעט80 םעד

 יד לָאז רע קרַאמסיב וצ עיציטעפ ַא ןעטיט

 .טכער רעייז ןעביורעב ןעסיירּפ ןופ ןעדוי

 ,לעמַאג ןיא םָארגָאּפ 1906 ןופ ןעט8 םעד

 100 ,טריקַאטַא ןעדוי 800 .טריטרָאּפער

 -עג רענייא ןוא טעדנואוורעפ ךילטדיוט

 .ט'גרה

 "ָאמ ןיא םָאוגָאּפ 1908 ןופ ןעט10 םעד

 ,רעטייברַא עשידוי טסוימש ויצילַאּפ .וועליה

 עלעיפ .רעדניק ןוא ךעלדיימ סנעטסרהעמ

 רעטנוא טעטדיוטעג עלעיפ ןוא טלעפירקרעפ
 -נוא ֹוד טביולרע טינ םיריוטקָאד .ץימש וד

 .ןעלייה וצ עכילקילג

 -ַאניד ןיא םָארגָאּפ 1005 ןופ ןעט18 םעד

 .קָאנור ןוא ונביר ,גרוב

 -ָאעהט ןיא םָארגָאּפ 1905 ןופ ןעט12 םעד

 ."רעפ ךילטדיוט עלעיפ ןוא םיגורה 47 ,איזָאד

 .םעדנואוו

 -סערגנָאק רעד טלַאה 1908 ןופ ןעט99 םעד
 ןיא עדייר עגירעיופ ַא גניקול דערפלַא ןעמ

 -וי) "וויטַאטנעזערּפער ףָא זיוה לַאנָאושוונ"

 יד טימ  עיטַאּפמיס ןיא (סטייטס דעטיינ
 .דנַאלסור ןיא ןעטרָאּפסַאּפ רענַאקירעמַא

 -רַאוװ ןיא ויצילַאּפ ,1905 ןופ ןעט96 םעד

 ןהָא רעטייברַא עשידוי 400 טריטסערַא ָאש

 ' .ךַאזרוא

 טםריטרָאּפער םָארגָאּפ 1905 ןופ ןעטס9 םעד

 ערעדנַא עלעיפ ןוא גרובַאניד ,קסנימ ןופ

 | .רעצעלּפ

 -ָארּפ רעשינַאּפש רעד ןיא טדָאטש ,ארדַא

 ,ןעבורג-יילב עכייר טָאה .ַארײמלַא ץניוו
 ,וייר לעיפ טריצודָארּפ .גרעוו-כערב רָאמרַאמ
 .עלינעבָאק ןוא ,ןערהָאר-רעקוצ  ,לָאװ-םיוב
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 -נעטסרהעמ ,רעניואוונייא 19,000 ךרעב טָאה

 .רעטייברַא סליוט

 .ו ןופ טקעדטנע טענַאלפ ַא ,8טסארדַא

 -ווצרעפ .1884 טסוגיוא ןעט18 ןיא ַאסילַאּפ

 רעטנוא טרַאשט ןעשימָאנָארטסַא ןוא טנעכ

 .980 רעמונ םעד

 ןיא ךירטשדנַאל רעגיגרעב ַא ,רַארדַא

 ןעשיווצ ,ַארַאהַאז רבדמ ןופ לייט ןעכילטסעוו

 -עמ 800 ךרעב זיא  .לַאגענעס ןוא ָאקָארַאמ

 785 ןוא לעגיּפש-םי םעד רעביא ךיוה רעט

 ןַא זיא .ָאקנַאלב ָאבַאק ןופ גנַאג ןעדנוטש
 -עב יד .ָאקַארַָאמ ןופ רעלדנעה יד רַאפ עזַאָא

 טימ רעבַארַא ןופ עטשימעג ַא זוא גנורעקלעפ

 ןעצנַאלפ ייז ..תושפנ 7,000 ךרעב ,רעברעב

 ,ןעטשרעג ןוא שזריה ,רעמיובילעטייט טרָאד

 ןוא ָאקָארָאמ ךָאנ ןער'טיָאּפסקע יוז עכלעוו

 ץלַאז עגיטכיוו טרָאד ךיוא ןעבָאה .וטקובמיט

 | .ןעקירבַאפ

 ַא ,אבודַא ןעביושעג ךיוא ,הברדא

 עטרהעקעגמוא סָאד רַאפ קורדפיוא רעש'דומלת

 -עגמוא -- ארבתסמ אכפוא אברדא :לעיטשייב

 -ָאלק רימ זוא עטצעזעגנעגעגטנע סָאד ,טרהעק

 .רער

 ,(סיוקיפיורדיא זעל) ,םוקיפורדַא

 (.ד.ז) "טכוזרעסַאוו" רַאפ ןעמָאנ רעש'דומלת

 טָאה שנעמ רעד :טגָאז ארקיו וצ הבר שרדמ

 רע ביוא .רעסַאװ יוו ךיז ןיא טולב לעיפיוזַא

 ןיז רע טרהעמרעפ טוג ףיוא ךיז טרהיפ

 ' ןוא רעסַאװ ןייז ךיז טרהעמרעפ ,טינ זַא ,טולב

 ."טכוזרעסַאו" טגירק רע

 -טנע טענַאלּפ ַא ,(עימָאנָארטסַא) ,ַאירדַא

 .1878 .בעפ ןעט98 םעד ַאסילַאּפ .ו ןופ טקעד
 -נוא טרַאשט ןעשימָאנַארטסָא ןוא טנעכייצעב

 .148 רעמונ םעד רעט

 -וןוצ טדָאמש עטלַא ןַא (1126:12/ אירדַא

 -וצ ,עשזדידַא רעד ןוא רָאּפ ךיוט םעד ןעש

 ןיא ,ןוא טיוק ןואי

 -עמש ןוא רעיקסורטע וד וצ דנערעהעג טשרע

 טדָאטשנעפַאה ַא ןעזעוועג .רעמיור יד וצ רעט

 -נַאה ןעדנעטיידעב ַא טרהיפעג טָאה עכלעוו

 ןעזעוועג ןוא ,םי ןעשיטַאירדַא םעד ךרוד לעד

 ךָאנ .ןעטָאלפ עשימיור וד רַאפ ןָאיצַאטס ַא

 -עלכַאנרעפ ךרוד ֹוז זיא םיור ןופ לַאפ םעד

 ץומש טימ ןערָאװעג טלעגנירעגמורַא טייקגיס

 -ניואוועבנוא ןערָאװעג

 ךיז טָאה ץומש ןעדנעסקַאו םעד טימ .רַאב

 וד ןוא טייצ וצ טייצ ןופ טקורעגבָא םי רעד

 םעד ןופ עזייו רעזעיד ףיוא זיא טדָאטש

 1489 ןיא .ליימ 14 טימ טלייטעגבָא טנווה םי

 רענַאיצענעװו יד ןופ געירק ַא ךרוד יז זיא

 רעטעּפש רעבָא ,,ןערָאװעג טנערבעגבָא ץנַאג

 -רעביא יד ןופ ,ןערָאװעג טיובעגפיוא רעדיוו

 -וא יז ןיא 1890 ןיא .םיפרשנ ענעבילבעג

 וז ןוא ,גידענעוו וצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעב

 / -היא סיוא ןענַאטשעגפיוא רעדיוו ךרודַאד זיא
 ןעהעטש טנייה ךָאנ .ביוטש ןוא ןעניאור ער

 עכלעוו םוטרעטלַא םעד סיוא תוברוח טרָאד
 -ַאוטָארט ןוא רעדעב ,ערעטַאעהטיפמַא ןעגיוצ

 ךרעב יז טָאה טנייה .ליטס ןעשימיור ןופ ןער

 80 טצעי טגעיל יז רעניואוונייא 0

 -ַאירדַא רעד .גידענעוו ןופ ךילטסעוו-דיז ליימ

 רעזעיד ןופ ןעמָאנ ןייז טָאה םי רעשיט

 -מיא סונַאירדַא ןופ טייצ רעד סווא טדָאמש

 .םיור ןופ רָאטַארעּפ

 ("סַאירדַא : דומלת) ,םי רעשיטַאירדַא

 -עטידעמ) ןעשידנעלטימ םעד סיוא גייווצ ַא

 -ךרָאנ ַא ןיא ךיז טקערטש ,םי (ןעשיענַאר
 -רימ ,ןעילַאטיא ןעשיווצ גנוטכיר עכילטסעוו

 ,גנַאל .מַאליק 180 ויא .ךיירטסע ןוא ייק

 .טָאליק 180 ןעטימניא ןוא טםיירב 0

 דרע .טָאליקז1181,00 טמהענרעפ .טיירב

 -נעלעטימ ןופ לייט ןעטסגיצנַאװצ ַא ,רעדָא

 -נוא-בלַאה-נַאקלַאב ןופ ךיו טהיצ .םי ןעשיד

 -ניברעפ ןיא ַאּפָארוע ךָאנ גידעגעוו ךרוד לעז

 םהיא ןיא .ַאונעג ןופ ףלָאג םעד טימ גנוד
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 ,ַאירדַא ,וָאּפ ןעכייט יד ןיירַא ךיז ןעסעיג

 ןענייז ןעפַאה טביוה יד  .עשזדידַא ןוא

 -ַאב ,ַאטעלרַאב ,עיצַאמלַאד ,עיצַאַארק ,טסעירט

 -ַאּפס ,ָאקיניבעס ,ַארַאז ,עמויפ ,יסידנורב ,יר

 עלעיפ .ָאצַארוד ןוא ,ָארַאטַאק ,ַאסוגַאר ,ָאטַאל

 עלעיפ ןוא ןעפַאה עכילריטַאנ ןענייז ייז ןופ

 .ףעוט סופ 189 זיב 79 ןופ ווא .עכילטסניק

 -רַאמ ןופ סליוטנעטסרהעמ זיא ןעדָאב רעד

 ןענייז רעמוז .דמַאז ןוא םיילש ןופ ןַאד ,רָאמ

 רעד  .ןַארַאפ ןעדניוו ץעּפַאנק ץנַאג טרָאד

 רע ,דניווי-דרָאנ רעד זיא דניוו רעטסקרַאטש |

 -בוא עלַא .גָאט רָאָאפ ַא רַאפ ןעטלַאהנָא ןָאק
 ןייז .רעיוד ןעצרוק ַא ןעבָאה ןעדניוו עגיר

 סָאד סלַא ןעצלַאועג רהעמ לעיפ זיא רעסַאװ

 -טלעוו עטצעל רעד ןיא .ןעשידנעלטימ ןופ

 ןעשיווצ ףמַאק רעצנַאג רעד ָאד זיא חמחלמ

 העו) .ןעגנַאגעגרָאפ ךיורטסע ןוא ןעילַאמיא

 ןוא ("איצונַא'ד" ,"ךיירטסע" ,"ןעילַאטוא"

 טעוו גנולייטסיוא עשיפַארגָאעג רעיינ רעד

 ןעזעיד וצ םירטוצ ןעוורפ ַא ןעגירק ןעיברעס

 ןיא ןעינַאבלַא רעביא לַאוקיש סָאד ןוא םיי

 | .טנַאקעבנוא ךָאנ

 רהעז ַא םהוא םורַא זיא גנַאפ-שיפ רעד

 לעיפ ךיז ןעניפעג ַאיצַאמלַאד ווב .רעשיגרענע
 -עג עגירביא יד ןיא .ןעבָאר ןוא ןעניפלעד

 ,שיפ-נוהט לעיפ רהעז ךיז ןעניפעג עדנעג

 ,ןעברַאב ,ןענעהרונק ,ןעסַארב ,ןעלעדרַאס
 .ןעלערקַאמ עכילנהעוועג ןוא ,ןעלערקַאמ-דלָאג

 טרָאד זיא שיפייַאה רעשירעסערפ-נעשנעמ רעד

 -ַאק ץעוז ןופ גנונפערע רעד טימ ןעמוקעגנָא
 טרָאד ןיוש ןענויז שיפ-יַאה ערעדנַא .לַאנ

 ןוא טמהירעג רהעז .ןעזעוועג רעהירפ לעיפ

 .ןעכָאר ןוא ןעלַאַא ןופ גנַאפ רעד טרָאד ךיוא

 ןוא ןעלַארָאק-לעדע ,לעשומקעטש ,ןרעטסיוא
 .םינ ךיוא טרָאד ןעלהעפ ןעמַאװש-דָאב

 ."ןַאירדַאה" העז ,ןַאירדַא

 ןופ רעגלָאפכָאנ ,טסבַאּפ רעט6 ,ןַאירדַא

 . ןוא ,לַאנודרַאק סלַא רעלוּפָאּפנוא רהעז ,ָאעל

 ,הבס א בעילוצ ויולב ןערַאװעג טלהעוורע

 רהעז ןעבָאה ןעויטרַאּפ עלַא עכלעוו רעביא

 ועסלָאװ לַאנידרַאק רענגעג ןיוז .טרעיודעב

 -ָאקער ןעטפניפ םעד סלרַאשט גינעק ןופ זיא

 ןענייז ןעמיטש וד סלַא .ןערָאװעג טרידנעמ

 ןענופעג ןעמ טָאה ןערָאװעג טלהעצעגרעביא

 סלַא רעגינעוו ןעמיטש 6 טָאה '!עסלָאװ זַא

 -ַאר וצ ,לעמוט ַא ןערָאװעג זיא סע .ןַאירדַא

 -ָאלשעב ןעמ טָאה דובכ ס'גינעק םעד ןעוועט
 יעסלָאװ ,ןעמיטש וצ רעביא לָאמַאכָאנ ןעס

 יו רהעמ ןעמיטש 6 ןעמוקעב טלָאמעד טָאה

 ךָאנ ןעמוקעבוצ טָאה ןַאירדַא רעבָא ,רעהירפ

 -לַא זיא רע .רענגעג ןייז רעבירַא ןעמיטש 6
 -ַאנידרַאק יד ,רעבָא ,טלהעוורע ןעבילבעג ַאז

 -ָאה ,טמיטשעג םהיא רַאפ ןעבָאה סָאװ ןעל

 ן'רַאפ טַאהעג ארומ גנַאל טיוצ ַא רַאפ ןעב

 .סַאג ןיא ןהעגוצסיורַא ,קלָאפ

 ,טפַאשנעסיוו ןוא טסנוק טסַאהעג טָאה רע

 ןייז ןיא .קנַאדעג ןעיורפ ןעדעי טגלָאפרעפ

 -עג זויא סָאד ןָאיצַאמרַאפער יד טָאה טויצ

 -סגרע ןיוז סלַא סיורַא זיא רעהטול .ןעכָארב

 רעביא רוזנעצ א טצעזעג טָאה רע .דנוופ רעט

 .רוטַארעטיל עשירָאטַאמרַאפער עדנעסקַאו יד

 ,ּמָאק ס'רעהטול טרעדָאפעג שיגרענע טָאה רע

 -ייז ןעדנעטשמוא עגיטסנוג ס'רעהטול רעבָא

 ןַאירדַא זיב טייצ וצ טייצ ןופ ןעסקַאוועג ןענ

 -נעהנָא ענייז גידנעצייר ןערָאװעג דעימ זיא |

 .ןענ'גרה וצ ן'רעהטול רעג

 ןעשיווצ ץניװָארּפ ַא ,לָאֿפָאנַאירדַא
 טינ .םי ןעשילגנע ןוא ַארַאמרַאמ ,ןעצרַאוװש

 ןעליימז114899 ןיא  ,קינָאלַאס ןופ טייוו

 ַא .רעניואוונויא 1,028,900 טָאה ןוא סיורג

 ,ןעכירג ,ןערָאגלוב ,רענַאדעמַָאהַאמ ןופ שימעג

 .ןעדוי ןוא ןעזענַאבלַא ,רענייגיצ ,רעינעמרַא

 רעד ףיוא טדָאטש ַא ,לָאּפָאנַאירדַא
 ףווא ,ַאּפָארוע ןוא ןעיזַא ןעשיווצ ץענערג

 ןיירַא ךיז טסעיג רע ואוו ,ַאשזדנומ ךווט םעד

 -טסעווידרָאנ ליימ 187 ;ַאצטירַאמ רעד ןיא
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 ךרוד ןעדנוברעפ ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןופ ךיל

 ןיא .לָאפָאנוטנַאטסנָאק ןוא דַאדגַאב טימ ןהַאב

 "00 (1019) טָאה ןוא סיורג- ןעליימח 7
 -וור ןופ טמוק ןעמָאנ רעד .רעניואוונווא 8

 .-עב יז טָאה רעכלעוו ןַאירדַא רעזייק ןעשימ

 .ןעפורעג ןעקריט יד ןופ טרעוו ןוא טעדנירג
 זיב 1866 ןעשיווצ ןעזעוועג זיא .."ענערדע"
 עשיקריט רעד ןופ טדָאטש ץנעדיזער יד 8

 -נַאקלַאב ןעבלעזומעד זיב זיא ןוא הכולמ

 ,ווקריט רעד רַאפ ןעועוועג (1018) געירק

 לָאמַא ויא .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ עטיוווצ יד

 -יומ עסיורג ַא טימ טמיוצעגמורַא ןעזעוועג
 -עג ןעפרָאװעגמוא עזעיד זיא רעטעּפש ,רע
 .טיובעגפיוא לעטש רהיא ףיוא ןוא ןערָאװ

 .טדָאמש רעד םורָא ןעגנוטסעפ

 טצַאשעג טרעוו גנורעקלעפעב עשידוי וד

 .8,000 ףיוא (166180 1386961.)

 ןופ טיוצ ֹּוד .18,000 טגווצ קיטסיטַאטפ

 .ןוא לָאּפָאנַאורדַא ןוא גנורעדנַאוװנייא רעייז

 .ןעגיוצ ןעטנעמוקָאד עטסרעכיז יד .רעכיזנוא

 ןעוו ,1 רהָאי ןיא ןעזעוועג זיא סָאד זַא

 ייז .ןעמונעגנווא טדָאטש ּוד טָאה הטַארומַא

 . "ורפ לעיפ ךָאנ טרָאד לעפויווצ ןהָא ןעבָאה

 וווַא לַאפ ןייק רַאפ רעבָא טניואוועג רעה

 -גוא .(889) טהעג ןָאיצידַארט יד יוװ חירפ
 ערערהעמ ןעמוקעב ייז ןעבָאה הטַארומַא רעט
 רעטנוא טַאהעג ןעבָאה ויז םלַא ןעטייהוירפ
 רעניבַאר רעד .ןערָאטַארעּפמיא עשימיור יד
 ן'טּפשמ וצ טכער סעשידירוי ןעמוקעב טָאה
 טרָאד זיא הבישי ַא ןוא םיכוסכס עשידוו
 / עג ןענוו סע ןיהָאװ ןערָאװעג טעדנירגעג
  "נוא ןוא ןעליוּפ ,דנַאלסור ןופ םירוחב ןעמוק

 .רעטנוא ןעדוי וד ןופ גנוגלָאפרעפ יד .ןרַאג

 -וי עשירַאגנוא עלעיפ טָאה ןעט1 םעד םיאול
 ךיז ןעבָאה יד ןוא טכַארבעג ןֹהַא טרָאד ןעד
 רעטייווצ רעד הטַארומַא .טצעזעגטסעפ טרָאד
 -רעמילימ ןיא ןעמונעגפיוא ךיוא ויז סָאה

 -לעוו סוּפרָאק ןעלעיצעּפס םעד ןיא ,טסנעיד
 "מינ רַאפ (1421) טעדנירגעג טָאה רע ןעכ

 ןייז םימ רע סָאװ טימרעד !

 . עלעיציפָא

 טָאה רעטשרע רעד טעמַאהַאמ .רענַאמילסומ

 ,םיקה בקעי רָאטקָאד-בייל ןעשידוי ַא טַאהעג

 םוצ ןעביוהרע רעטעּפש ךיוא טָאה רע ןעכלעוו

 טָאה הליהק רעימַארק ַא--.רעטסינימ-צנַאנופ

 טָאה יז ןוא הירפ רהעז טריטסיוקע טרָאד

 יו רעגייטש ַא רענעמ עסיורג ךיז ןיא טָאהעג

 ,ןעינָאלַאטַאק ןופ סַאטרָאּפסַאס רַאסעּפָארּפ
 ןב יכדרמ הףָאזָאליּפ ןוא סָאנָארטסא רעד

 זיא טדָאטש עועיד ןיא .ָאמיטנַאק רזעולא

 ןעגנַאגעג עדנורגוצ גנוגעוועב ס'ובצ תבש

 ןענייז בייוו

 -רענַאדעמָאהַאמ םוצ ןעגנַאגעגרעביא (1006)

 ןופ גנוגעוועב סגנואיירפעב יד ךיוא .םוט

 םילבוקמ יד ןעשיווצ טרָאד טָאה ןכלומ המלש

 ןיא רענייא .טעדליבעג טקנוּפרעטנעצ רהיא

 ורַאק ףסוי 'ר ןעזעוועג זיא גנוגעוועב רעזעיד

 "ךורע ןחלש" ןופ רעסַאפרעפ רעד  (.דו)

 "כַארטעב ןעמונעג רעטעּפש ךיו טָאה רעכלעוו

 - 9 רעמונ רשבמ טלַא ןעט

 ןוא ןעגָאגַאניס 10 טרָאד ןעבָאה ןעדוי יד

 יי .ןעעשַאמ 40 רענַאדעמַאהַאמ יד
 עגידריווקרעמ וד רעטנוא : שיַארגָאּפַאמ

 םולעס ןופ יד .ןעעשָאמ יד ןענייז ןעדייבעג

 ערהיא .עטסגיטכערפ יד זיא ןעטייווצ םעד

 "וויז (ןעמרוט עכיוה עלָאמש) ןעסערַאנעמ 4

 ּפערט עקנילָאמש טימ ךיוה סופ 880 וצ ןענ

 רעד זַא טגָאז עדנעגעל יד .ןעגווטשוצפיורַא

 ט'גרה עג זיא עעשָאמ עועיד ןופ טקעטיכרַא

 -רַאפ רהיא טָאה רע סָאװ גָאט םעד ןערָאװעג

 ווזַא ןעכַאמ טינ לָאז רע ידכב טכַאמעג גיט

 -ַאט וקסע" טסַאלַאּפ רעד .ואוו שרערנַא ענווא

 רעד ןופ גערב םייב טהעטש רעכלעוו "יַאר
 -קעטיכרַא ןופ קיטש רעטסַאמ ַא זיא ַאשזדניט

 רענטרעגנייוו טימ םורַא זיא טדָאטש יד .רוט

 ןענעיד עכלעוו רעדלעפ-נעמולב עסיורג ןוא
 ןעטקודָארּפ יד .עיצַאקירבַאפ-םופרעפ וד וצ

 . רעקוצ ,ןעניל ,לָאװ ,דייז טימ ךייר ןענויז

 -טכימעט טָאה .תואובת עכילנהעוועג וד ןוא

 ןוא ןעקירבַאפ-רעקוצ ,ןעיירעברעג ,ןעקירבַאפ
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 ןיא סיורג זיא טרָאּפמיא רעד .ןעיירעברַאפ

 ןוא ,ןעלינעכָאק ,עּפַאק ,רעקוצ ,ןעסערט ,גיוצ
 -ַאב ןיא סליוטנעטסרהעמ ןעפיוקרעפ .ָאגידניא

 -ָארט ןעדייבעג ערעדנַא וד ,ןעסַאג יד .ןערָאז

 -טע ןעבָאה .לעּפמעמס ןעשיטַאיזַא םעד םעד

 .רעדעב עסיורג עכילטנעפע 80 ןיא עכיל

 : עיגָאלָאנָארכ

 | .םדָאטש וד ןַאיהדַא טעדנירג 0

 סוניזיל ָאד טפמעקעב ןיטנַאטסנָאק 898

 .ילוי ןעטפ ןיא

 םעד רעביא ןעטָאג יד ָאד ןעגעיו 8

 ןעטפ םעד ,סונעל רַָאטארעּפמיא

 .טסוגיוא

 וד הטַארומַא ןַאטלוס טמהענרעפ 1

 -עג ןוא ,ןעקריט יד רַאפ טדָאטש

 טרָאד ןעדוי עלעיפ ןיוש טניפ

 -עג ויא טדָאטש עזעיד .ןעניואוו

 ויקריט יד סָאװ עטשרע יד ןעזעוו

 וו .ַאּפָארוע ןיא טּפַאכרעפ טָאה

 ויב ץנעדיוער 'ד ןערָאװעג זיא

 -עג טּפַאכרעפ זיא לָאּפָאניטנַאטטנַאק

 .1458 ןיא ןערָאװ

 ןיז טימ יבצ יתבש ךיז ן'דמש 6

 ןיא םוטרענַאדעמַאהַאמ םוצ בייוו

 .טּפעס ןעט1 םעד ,לָאּפָאנַאירדַא

 ןעט90 םעד טּפַאכרעפ ןעסור יד ןופ 8

 "ווו רעטעפש געט 10 ןוא ראונאי

 עשיקריט יד ןיא ןעמוקעג רעד

 .ןיירַא דנעה

 יד ןעבָאה 1018 ןופ געירק ןַאקלַאב ןיא

 וצ ןעכָארּפשרעּפ רעקלעפ-נַאקלַאב עטרעילַא

 -לוב יד .ןעירָאגלוב וצ לָאּפָאנַאירדַא ןעבעג

 -מעד ןעבָאה ייז זַא טביולגעג ןעבָאה ןערַאג

 -קנַארפ סָאװ לָאּפָאנַאירדַא ףיוא תוכז ןעבלעז

 "טלעוו יד .סַאזלע ףיוא טַאהעג טָאה ךייר

 "סעפ-רָאפ יד ייז ןעבָאה ןעטלס ץרעמ 2

 ווקריט רעד ןעטַארעג טלָאמעד ןעבָאה עטכעמ

 ןעדיימוצסיוא ודכב ןעבעגוצבָא לָאּפָאנַאירדַא

 טָאה ייקריט יד ,ןעגנוסעיגרעפ-טולב עסיורג

 תל
== 

 ןָאהט טינ סָאד ןָאק יז זַא טרעפטנעעג ףיורעד

 יד ןעבָארגעב ןעגיל טרָאד ,לויוו סנעטשרע

 ןעירָאגלוב וצ ןעבעגרעביא סָאד ןוא ,ןעפילַאק

 קעלפ-דנַאש רעגיבויא ןַא ןעבוולב סע טעוװ

 יד לייוו סנעטייווצ .םוטרענַאדעמָאהַאמ ן' רַאפ

 לָאּפָאנַאירדַא ןיא ןעניואוו סָאװ ןערַאגלוב

 ףיורעד דלַאב .טעטירָאנימ רעד ןיא ןענייוז

 ןיא זיא

 ןוא ןעיברעס ןופ לָאּפָאנַאירדַא .ווָאנ 9

 ףיוא ןערָאװעג טרעגַאלעב ןעירָאגלוב

 ' .ןעטויז עלַא

 -עג ךיילג ןעבָאה ןוא טריקַאטַא ןעגנוט

 עסיורג 12 טימ ,ןעמקנופ עלַא ןעמונ

 רעגעיזו יד  ןענַאנַאק-דלעפ עשיקרוט

 טלהָאצעב רעייהט רהעז רַאפרעד ןעבָאה

 | .תונברק טימ

 גנוטסעפ-טביוה יד טרעוו ןעט90 םעד ?

 .ןעטייז עלַא ןופ םרָאטש טימ טריקַאטַא

 ףעימ סופ 2 ןעזעוועג זיא וינש רעד

 ןופ ןעטַאדלָאס יד .גנוטסעפ ֹוד םורָא

 -עולפ יו ןעלַאפעג ןענייז רעריקַאטַא וד

 ףיוא ןערָאוװעג ןעריורפרעפ עלעופ .ןעג

 -עגעגפיוא טינ זיא עקַאטַא וד .טדיוט

 -עג ווא גנוטסעפ יד זיב ןערָאוװעג ןעב

 רידנַאמָאק רעד ַאשַאּפ ורקיש .ןעלַאּפ
 -דַא ןוא טנערברעפ עכילצונ סעלַא טָאה

 אנוש םוצ ןעבעגעגרעביא לָאּפָאנַאיר
 טרידָאלּפסקע טָאה רע ווו םעדכָאנ דלַאב

 -לעװו טימ ,ןעטונימ ויווצ עטצעל יד

 א ןערָאװעג טעטכינרעפ ןענייז סע עכ

 ןעראגלוב יד ןופ טנעמיגער סעצנַאג

 .ןעברעס וד ןופ סעטיוווצ ַא ןוא

 ףיוא ןיוש ןעבָאה גָאט ןעזעיד ןיא

 -ספליה עשידוי ַא טרַאוװעג ןעסיוא'רד

 -ומ-סנעבעל טימ ַאקירעמַא ןופ עטימַאק

 ןופ הטרעוו ןיא גנודיילק ןוא לעט
 עכלעוו עדנעלע יד ןעפלעה וצ 0

 -נוא ןעטַאנָאמ 9 עצנַאג ןעגעלעג ןענווז |

 -ַאיוַא סָאװ תורצ עטסכילקערש וד רעט
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 .ןעלייטסיוא ןעק תוירזכא עשוט

 טריטרָאּפער טרעװ ןעט81 םעד ץרעמ "

 -וא ןעריולרעפ ןעבָאה רעגעיז וד זא

 ןעטַאדלָאס ערעייז ןופ טנעצַארּפ 80 רעב

 עשיקריט יד ןופ טייהווַארב יד זַא ןוא

 זַא .לופרעדנואוו ןעזעוועג זיא ןָאסירַאג

 זיולב ןעבעגעגרעטנוא ךיז ןעבָאה ויז |

 .רעגנוה בעילוצ

 -וא לָאּפָאנַאירדַא טהעג ןעט80 םעד ואתה 7

 -סנעדעירפ ַא ךרוד ןעירָאגלוב וצ רעב

 -לעפ-נַאקלַאב יד .ןָאדנָאל ןיא ךַאמבָא

 .רעדנַאנַא-טימ ןעסייר ךיז ןעמהענ רעק
 ,טייהנעגעלעג וד סווא טצונ ייקרוט יד

 -נָאל ןופ ךַאמבָא-סנעדעירפ םעד טכערב

 -ירדַא ןיא ןערַאגלוב יד טריקַאטַא .ןָאד

 יד ןעּפַאכרעפ ולוי ןיא ןוא לָאּפָאנַא

 . ּוד רעדייא .רעדיוו לָאּפָאנַאירדַא ןעקריט

 ןעזָאלרעּפ טדָאטש יד ןעבָאה ןערַאגלוב

 18,000 ט'גרה'עגסיוא הויז ןעבָאה

 .תושפנ

 -עג ןעדעירפ רעוינ ַא טרעוו .טּפעס *?

 .ךַאמבָא ןעועיד טימ ןוא ןעסָאלש

 .ווקריט רעד ייב לָאּפָאנַארדַא טביילב

 -ַאירדַא טָאה המחלמ-טלעוו עסיורג יד ןיא

 -טפול עטרעילַא יד ןופ ןעטילעג לעיפ לָאּפָאנ

 -לוב לייוו רַאפרעד .ןעבמָאב ןוא ןענַאנַאק

 .טגינויארעפ ןענייז ייקריט רעד טימ ןעירַאג

 -דַא טָאה עטכעמילַארטנעצ יד טימ ןעועוועג

 יוזַא טינ המחלמ רעזעיד ןיא לָאּפָאנַאיר

 .1918 ןיא יוװ ןעטילעג קרַאטש

 ."ןָאירדַאה" העז ,סוניײרדַא

 -רעּפ ַא ,סוקיירַאד = ןוכרד ךיוא ,ןוכרדא

 ,09 'ב ,7 'ה (ארזע) העבטמ ענעדלָאג עשיז
 -וטַאמסימונ רעד ןיא (79 ,71 ,70 'ז הימחנ

 יד סלַא טכַארטעב יז טרעוו עטכושעג עש |

 רעד ןיא טנַאקעב זיא סָאװ העבטמ עטשרע

 יז זַא זייועב ןייק ָאד טינ זיא'ס .טלעוו

 יד זַא רעבָא לארשי ץרא ןיא טרילוקריצ טָאה

 ןייק ןיא תרפ ןופ טכַארבעג יז ןעבָאה ןעדוי

 -וטירב ןיא טצעי ךיז טנופעג ֹוז .לעפייווצ

 ןיא עגיביוא יד ןעכלעוו ןופ םואעזומ ןעש

 .דלָאג סנוירג 199 טגעוו יז  .גנודליבבָא ןַא
 דלעג ןעשילגנע ןיא טרעוו רעגיטצעי רחיא
 טימ זיא דליב סָאד .גניליש 98 וצ ךיילג זיא

 העז) .לַאניגירָא ןופ טרעסערגרעפ לעטירד 1

 | .("דלעג"

 רעד שוירד זַא (4 ,106) טגָאז סָאדָארעה
 סָאד טרימרָאפער טָאה סעפסַאטסיה ןופ ןהוז

 טכַאמעג טָאה ןוא םעטסיס דלעג עשיזרעּפ

 ןעביולג רַאפרעד ,דלָאג עניור ןופ תועבממ

 -ָאנ ןייז ןופ טמַאטש העבטמ עזעיד זַא עכנַאמ

 -ָאנ רעד זַא רעבָא טגָאז ןָאיצַארקָאפרַאה .ןעמ

 -עזעג .שוירד ןופ רעטלע זיא "ןוכרדא* ןעמ

 טניימ ןעשיזרעּפ ןיא ַאקרַאד זַא טגָאז סוינ

 -נוא ןעמ זיא ןיײמעגלַא ןיא ."גינעק" ךיוא

 -ָאנ ןייז ןופ גנורּפשרוא םעד רעביא רעכיז

 .ןעמ

 -ריצ ךיוא טָאה ןוכרדַא רעד זַא סייוו ןעמ
 זַא ,טגָאז ןָאפָאנעטק .דנַאלנעבירג ןיא טרילוק

 -לָאס עניוז טלהָאצעג טָאה סוריצ גינעק רעד

 ןָאירבמוהט .ךילטַאנָאמ ןוכרדא ןייא ןעטַאד
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 -ָאבעגנָא טָאה לַארענעג רעשינַאמעדעקַאל רעד

 יָאמ ַא ןוכרדא ןַא ןעטַאדלָאס עגיליוויורפ ןעט

 .טלַאהעג טָאנ

 יּממעוקע ןייק רעבָא ,ןוכרדא ןעבלַאה ַא ןעג
 טיט ,סָאד טקַאפ רעד ןעבעגעגנָא טרעוו ןערַאל

 ןענייז ןעיזרעּפ רעביא געיז סרעדנַאסקעלַא

 ןוא ןערָאװעג ןעצלָאמשעגרעביא תועבטמ עלַא

 .טפירשניוא סרעדנַאסקעלַא טימ טכַאמעג ויז

 -לוז ןופ םינכרדא ךיוא טנַאמרעד ךרַאטולּפ

 994 ןופ ןעזעוועג זיא טכיוועג רעייז ,רעב

 .סנוירג 980 זיב

 סָאד ךַארּפש רעש'דומלת ןיא ,אתכרדא

 ןעכלעו טימ טנעמוקָאד עשירַאקעחטַאּפי ר

 -ווא סָאד רעביא ץיזעב טמהענ רעגיביולג רעד

 ("ביק אמק אבב) רענדלוש םעד ןופ םוטנעג

 ,ןעטערטרעביא ,ןעטערטעב --ךרד ןופ טמַאטש

 .רערעדנַא רעד וצ דנַאה ןייא ןופ ןהעגרעביא

 רעשיריסַא ןַא .ךלמ-רדַא רעדָא ,ולמרדַא
 סיוא ןעטסינַאלָאק וד טימ זיא רעכלעוו טָאג

 .ןערָאװעג טכַארבעגניירַא ןורמש ךָאנ רושא

 =-רֹדַא ןעמָאנ רעועיד טיידעב שיגָאלַאמימע

 .גינעק-רעוופ ןעמַאווצ .גינעק -- ךלמ ,רעוופ

 בירקמ ןענייז רעדניק ןעכלעוו וצ ךלומ רעד

 ןעמָאנ ןעועיד רעטנוא ךיוא טָאה ןערָאװעג

 "או םיכלמ 'ב ךָאנ .ןערעוו טנוימעג טנָאקעג

 -ניק ןעניוז םהיא וצ ךיוא זַא ,ךיז םהעז 1

 רעד .תונברק סלַא ןערָאװעג טכַארבעג רעד

 -רהַאו טגעיל ןעמָאנ םעד ןיא דעישרעטנוא

 טמוק ךלומ רעד סָאד טקַאפ םעד ןיא ךילניוש

 ךדיוא העז .רושֲא סיוא רעזעיד ןוא ןומע סיוא

 ."ךלומ"

 יריקבַא יד ,תובית ,ג"רדַא

 .(טרָאד העז) ןתנ 'רד תובָא ןופ גנוצ

 ישאר ןיא

 טדָאטש ַא .טנַאנעג אסדא ךיוא ,אסרדא

 ,רוג ןופ עוייר גָאט ןייא ,אניטסעלַאּפ ןיא

 םומ טָאה יבכמה הדוהי ואוו טרָא רעד

 ןעשימיור םעד רונַאקינ ןענַאלשעג ןַאמ 0

 -עוו ךיוא טעדלעמ ןַאּפָאנעסק

 2 = יא 5
 עו", לגיירע

 ,ליח ןעסוורג רעייהעגנוא ןיוז טימ לַארענעג

 עיינ ןופ קלָאפ ןייו טעטערעג ךרודַאד ןוא

 ןעכלעוו בעילוצ ןוא ,ןעטַאהטליורג עשימיור

 ,םלוע רכזל ןערָאװעג ןעפַאשעג ויא סע געיז

 .("יבכמה הדוהי" העז) ."רונקינ-םוי" רעד

 עסיוועג ַא ןופ גנומיטשעב יד ,סערדַא

 סדנַאמעי :ןעריסערדַא .גנוניואוו רעדָא לעטש

 -ַארָא רעד ןיא .ןעבעגנָא ךילטפירש גנוניואוו

 רעֹדָא ,ןעדיירנָא גנולמאזרעפ ןייא :קירָאט

 | .גנולמַאזרעפ ַא רַאפ ןעדייר

 ןעכלעוו וצ רעגינעי רעד ,טאסערדא

 .טריסערדַא טרעוו סָאװטע

 רעדָא .טביורש סָאװ רעד ,טנַאסערדַא
 .טעקַאּפ רעדָא ףעירב םעד טקיש

 -ַאמש ("עבשר) םהרבא ןב המלש תרדַא

 ןיא .בעג .לבוקמ לעב ןוא רעניבַאר רעשינ

 גַארּפ ןיא .טשעג ןוא ,ַאנָאלעצרַאב ןיא 352

 ןוא טסידומלת רעטמהירעב א ןעזעוועג .0

 רעטנוא .רעטקַארַאכ ןעגיטעהט רהעז ַא ןופ

 ןופ הנשמ שוריפ רעד זיא טכיזפיוא ןיוו

 -ַארַא םעד םיוא ןערָאװעג טצעזרעביא ן'במר

 -עג טָאה .ךַארּפש עש'ערבעה רעד ןיא ןעשיב

 יד טימ הכלה רעביא תובושת תולאש טרהיפ

 ,ןעילַאטיא ,לַאגוטרָאפמ ןיא עמרהעלעג עטסערג

 טָאה .ןעיזַא רַאגָאז ןוא דנַאלשטיוד ,ךיורקנַארפ

 ןופ ןעבירשעג תובושת 2,000 רעביא עניווַא

 .טקורדעג ןענייז טפלעה ןייק וליפא עכלעוו

 םעד יניטרַאמ דנומייר טימ טפמעקעג טָאה רע

 ןופ טָאה רעכלעוו רעגנעמנעזייא ןעשינַאּפש

 סעלַא ןעזייוועב ןעמונעג םישרדמ ןוא דומלת

 טָאה רע .םוטנעדוי םעד רַאפ עגיטסניגנוא

 -לעוו םילבקמ ילעב יד ןעגעג טפמעקעג ךיוא

 -נואוו וצ ןעבירטעג ןיוש הלבק יד ןעבָאה עכ

 רעדיוו טייז רערעדנַא רעד ןופ .וורעכַאמ-רעד

 ןעדעי ןעגעג םרח ַא ןעבעגעגסיורַא רע טָאה

 מלַא רהָאו 15 רַאפ טָאה רעכלעוו ןַאמנעגנוי

 יד זיולב .קיזיפַאטעמ ןוא קיזיפ טנרעלעג
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 = ריי ללא לי ליטא, טל ?ץי ליינט לט טל טיט ,טטיטלל טיט סג ,,,,,,,,,תי.גא.,,אַי,,,,תתת,תגגגגאעג,ג,א,גאאא-א,.ץ.,א,..,ל.-..

 עשיניצעדעמ רַאפ טרידוטש ןעבָאה עכלעוו

 "עג ןעסָאלשעגסיוא םרח ןופ ןענייז ןעקעווצ

 רעד טימ ןעועוועג זיא םרח רעזעיד .ןערָאװ

 ןוא דנַאלסור ןופ םינבר יד ןופ גנומיטשייב

 יב .לַאגוטרָאּפ

 ,(עדנוקלייה .לָאכיסּפ) ,ןעלהַארטשדָא

 -ָארטש עכלעוו טייקמרַאוו ןופ ןעלהַארטש יד

 ןעגידנעבעל ןעדעי ןופ ןעציּפש יוד סיוא ןעמ

 עכילשנעמ רעד ןופ ןעציּפש-רעגניפ וד .שפנ

 יוז ןוא טייקמרַאװ ןיא ךייר ןענייז דנַאה

 סולפנייא ןעגידריווקרעמ ַא ךרודַאד ןעבָאה

 .ןערהירעב ייז סָאװ לייט ןעקנַארק םעד ףיוא

 ךרוד טייקמרַאו יד טָא ןופ גנַאגרעביא רעד

 סָאד ךרוד טריסַאּפ גנורהירעב-רעגניפ ידי

 עועיד ;טיײקמרַאו רעד ןופ ןעלהַארטשסיוא

 ןעטסושזַאסַאמ עכנַאמ .ןעלהַארטשדָא ןעסייה

 סלַא רהעמ לעיפ ךרודַאד ךיורגלָאפרע ןענייז

 .טסילַאיצעּפס רעשיניצעדעמ רעטסערג רעד
 יד רעביא דנַאה-רעטומ ַא ןופ ןעטעלג סָאד

 -נהָאצ טדייל סָאװ דניק רהיא ןופ ךַאלעקעב

 -סעמ" העז) .טקעפע םעד טָא טּפָא טָאה ץרעמש

 - .(*שוַאסַאמ" ,"רעזעל-נעקנַאדעג" ,"םַארעמ

 .טסווטש טסורב יד עכלעוו ךיוה ַא ,הַא
 ,עגאלק ,דיילטימ א ןעדניפמע םייב סיורַא

 טרעוו .ץרעמש רעדָא ,גנושַארעביא ,הטומרעווש

 רעדָא "ךא" טימ טקורדעגסיוא טפָא ךיוא

 | ."ךָא"

 ןַא טהעזרעד רעמ ןעוו ףורסיוא ןַא ,8הא

 גנוכילקריוורעפ רעדָא ,גנוניישרע עטעטרַאוװרע

 -נעדיירפ טרָאס א .גנונפָאה עסיוועג א ןופ

 .ףור

 ןיא דנַאלכָאה א (408989461) ,רַאגנַאהַא

 -ַאוט ןופ ךילדרָאנ .ַארַאהַאז רעד ןופ ןעטימ

 -לואוו ךיוא עכנַאמ ,גרעב עכיוה טָאה .דנַאלקער

 סעבָאק ןופ ףלָאג םעד ןעדויוש עכלעוו ,שינַאק

 ןעלָאהט

 .ַאנַאודנוא טימ ץעני

 ןָאנ) טָאה .ןינעכ ןופ ןעטצעל םעד ןוא
 (114010784108 60 8288212 .םטטסצסע

 ,ןעטפַאשדנַאל ענהעש ,ַאמילק סעטדנוועג ַא

 ןוא רעמיובנעגייפ ,ןעלַאװק טימ

 יד .ןעקערַאוט ןופ טניואוועב ,ןעקעטשנייוו

 .סעלעדיא :ןוא טדָאטשטּפיוה

 א (ךיוט רענהעש == 0810 .דניא) ,טיַאהַא
 רעד ףיוא ,סטייטס-דעטיינוי יד ןיא טַאַאטש

 ךיוט םעד ןוא ןעגישימ ןופ דרָאנ ץענערג

 ַאינישודרעוו טימ טייז-טסָא רעד ףיוא ,"ירע"

 -ערג רעד ףיוא ךילטסעוו ןוא ,יקָאטנעק ןוא

 ,גנַאל לייט 910 ויא

 800 עכלעוו ןופ ,ןעליימ{ 141,060 טלַאה

 ךָאנ .רעסַאװ טימ טקעדעב ןענייו ןעליימזב

 וד סלַא טנעכערעג יז טרעוו טייקסיורג רהיא

 -ור) ךיוט א טָאה -- .ןָאינוו םעד ןיא עטס

 ןוא טלַאה סָאװ ,ןעמָאנ ןעבלעזמעד טימ (רעוו

 -םורַא ,רַאבפיש זויא ןוא ליימ 980 גנעל רעד

 -עג ןעשיווצניא .ליימ 006 ףיוא םורַא-ןוא

 -לַא יד .ןעלוניא עניילק עגינווא ךיז ןעניפ

 800 ןעשיווצ זיא ָאיַאהָא ןופ ךַאלפ ענוימעג

 םעד ןופ לעגיּפש םעד רעביא םופ 800 ויב
 סופ 1800 ויב 900 ןופ רעדָא ,רעוויר ירע
 רעוויריָאיַאהַא רעד .לעגיּפש-םי םעד רעביא

 ןופ ןעטימ ןיא רעוויר-ירע םעד ךרוד טציירק

 יד .טייז עכילטסעוו יד ךרוד טַאַאטש םעד

 ,דנַאלווילק ,ַאלובַאטשַא ; ןענייז ןעפַאה עטסעב

 ןופ : ןעלַארענימ --- .ָאדעלָאט ןוא יקפרודנַאפ

 ןופ סיורַא טגנערב ָאיַאהָא סָאװ ןעלַארענימ יד

 ,לָאטש ,ןעזייא ,ןעליוק ,סּפיג ןענייז דרע רעד

 -ויטש-מייל ,רענײטשד-דמַאז ,םועלַארטעּפ ,ץלַאז

 יוא טָאה :רוטלוקירגַא --- .טנעמעצ ןוא רענ

 -יווצ ןעטלַאה עכלעוו ,סרעמרַאפ 980,000 רעב

 -ָארּפ ייז .דרע רעקַא 94,500,000 ךיז ןעש

 רעבָאה ,ץייוו ,זיַאמ טרָאּפסקע רַאפ ןעריצוד

 ךלימ ןוא תומהב ,דרעפ ,קַאבַאפ ,(סטַאָא)

 18,109 ףיוא ןהַאבנעזויא טָאה --- .ןעטקודָארּפ
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 לאמפ אפ "סט "ראטש סאו "סט "נא א לא ראטע "סא טמא "טסטו סאפ לאס לסוסא

 ץלַא טומ טַאַאטש םעד ןעדניברעפ סָאװ ןעליימ
 טדָאטשטביוה יד .ןעטקנוּפ עטסגיטכיוו ענויז

 ןעצנַאג ןופ גנורעקלעפעב יד .סובמולָאק ןיא

 וד .ליומ| |םוצ 109 ףיוא טפערטעב טַאַאטש

 יד .ןָאולימ 454 זיא גנורעקלעפעב עלַאטָאמ
 "עמַא ןעזעוועג ןעניוז עדנערעדנַאוװונווא עטשרע

 -ַאמ ןופ ןעמוקעג ןעניוז עכלעוו רענַאקיר

 סלעדנאה עטסגיטכיוו יד .1788 ןיא ַאטעיר

 -נוס ,דנַאלװילק :ןענייז ָאיַאהָא ןופ טדעטש

 .ןָאמיַאד ןוא סובמולָאק ,ָאדעלָאט ,יטַאניס

 ןערהָאי עטשרע יד ןיא :סעיצַאקירבַאפ

 רעדלעוו טימ טקעדעב ןעזעוועג ָאיַאהָא זוא

 ילַאו ןוא רעדעצ ,ןעטכוב ,ןעשע ,ןעמלוא ןופ

 90,800 ןעמונרעפ ןעבָאה ווו .רעמיוב סונ

 םעד ןופ טנעצַארּפ 98 רעדָא ,דרע ןעליימ1

 -רעד גינעוו רהעז זיא טנויה .דנַאל ןעצנַאג

 ייז ןעבָאה סעיצַאקירבַאפ יד .ןעבילבעג ןופ

 זַא ארומ טָאה ןעמ זא לענש ווזא טכיורברעפ
 -טיא ןעזומ ךילצריק ןעלעוו רענוואוונווא יד

 ראפרעד .ןעסיורד ןופ רעטערב ןעריטרָאּפ

 -ַאפ טרָאד זיא ןעליוק זא ןעמ טנעכער רעבָא

 ןיא ָאיַאהָא .רהָאי טנעזיוט א ךָאנ ףיוא ןַאר

 ?יוא עטשרע יד סטייטס-דעטיינוי רעד ןיא

 -ַא ןופ עיצַאקירבַאפ רעד ןיא עטסיל רעד

 ערהיא טימ עטייווצ יד ;ןעיירעּפעט ןוא ,ןענָאג

 ערהיא טימ עטירד יד ; ןענישַאמ-רוטלוקירגַא

 ,סעיצַאליטסיד ,ןעיירעסעיגנעזווא ,ןעלהימ

 ןיא עמריפ יד ;ןעוורעסעיג טכול ןוא ףייז

 ,רעקיל ,רעדיילק ןעיורפ ,ךיש ןעריצודָארּפ

 -ביור רהיא טימ .םואעלָארמעּפ ןעטוג ,זָאלג

 רעד ףיוא עטריפ יד ָאיַאהָא טהעטש םוט

 .סטייטס-דעטיינוי רעד ןופ עטסיל

 "עג ָאיֵאהָא זיא 1768 ויב :סעכילטכישעג

 טָאה טלָאמעד .עינָאלַאק עשיויוצנארפ א ןעועוו

 ןעוו .ןעסירעגּפָא ךיירקנַארפ ןופ דנאלגנע יז

 ."עגנווא טרָאד ןעבָאה רעדנעלגנע עטשרע יד

 רעד טימ ןעזיוצנַארּפ יד ןעבָאה טרעדנַאוו

 ַאװַאמַא יד ןוא סַאװעפישט יד ןופ ףליה

 םעדכַאנ דלַאב .ט'גרה'עגסיוא ייז רענַאידנוא

 ןעבָאה עכלעוו רעדנעלגנע ןעמוקעגנָא ןענייז

 ןוא עינַאּפמָאק א רעטנוא טריזינַאגרָא ךיז

 ןיא ץנעטסיוקע רעייז רַאפ טפמעקעג ןעבָאה

 ןעסָאלשעג ויא ןעדעירפ זיב דנעגעג עועיד

 ןוא ָאיַאהָא ןוא 1708 וירַאּפ ןיא ןערַאװעג

 ןוא .דנעה עשילגנע יד ןיא ןעגנאגעגרעביא

 -וצ ָאיֵַאהַא ןיא ןיא ףמאק-סגנואוורפעב םעד

 רעמשרע רעד ןערָאוװעג טריזינַאגרָא טשרע

 .ץנעריול-טרָאּפ ןיא טנעמיגער רענַאקירעמַא

 -רעטנעצ רעד ןעזעוועג טרָאד זיא 1780 ןיא

 רענַאידניא וד ףיוא ףירגנָא ןַא ןופ טקנוּפ

 .ןעמויב .לָאק ןופ  ַאדנַאמָאק יד רעטנוא

 -וווצ םווצ ַא רַאפ ןעגנַאגעגנָא ןענייז תוטיחש

 רעטעּפש רהָאי ייוצ ןוא ,םידדצ עדיוב ןעש

 עסייוו יד ןעלַאפעב רענַאידניא יד ןעניוו

 רעד ןיא ט'גרה'עג ויז ,רעדניק ןוא ןעיורפ

 ןיא ןַאסמַאיליװ .לָאק .עוייוו רעטסכילקערש

 ןוא ןעלַאפעג ייז ףיוא החיצר עכילקערש טימ

 .ןלופא עכַאר ןעמונעג ןיוש סעב רַאפ טָאה רֶע

 רָאג ןעבָאה עכלעוו םיטבש רענאידניא יד ןופ

 רע .ןעכערברעפ ענעי ןיא טאהעג קלח ןייק

 ףירגנא ןעטוווצ א טכַאמעג ויז ףיוא טָאה

 100 ןעריולרעפ ןיוש טָאה רע ןעכלעוו ויב

 ןוא ןערָאװעג ןעגנַאפעג ויא ןיילַא רע ,ןַאמ

 טָאה 1187 ןיא .טנערברעפ םהיא ןעבָאה ויז

 -ומ טקישעגסיורַא טנעמערווָאג עלַארעדעּפ יד

 רעייז רעטנוא ןוא (קרַאטש ןַאמ 700) רעטיל
 עטשרע 'יד ןערָאװעג טריזינַאגרַא זיא ץוש

 ןוא .גנורעיגער ַא ןופ םרָאפ רענַאקירעמַא
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 000 ַא

 טרואק עטשרע סָאד ויא רעבמעטּפעס ןעטפ

 .ַאטעירַאמ ןיא ןערָאװעג טנעפעעג (טבירעג)
 ,ַאמעירַאמ טהילבעג ןיוש ןעבָאה 1709 ןיא

 -ַאמולַאג ,דנעב-הטרָאנ ,יטַאנוסניס ,ַאיבמולָאק

 ,ןָאטיַאד ,ןַאמלימַאה ,רעטסעשטנַאמ ,סיל

 -נולקנַארפ ,דנַאלווילק ,טָאקילישט ,ןילקנַארּפ

 -סענַאז ןוא גרובסמַאיליװ ,ליוונעבוטס ,ןָאט

 .ליוו

 -נווא טָאה סָאװ רעפמַאד רעטשרע רעד

 -רָא וינ" ןעסייהעג טָאה ַאיֵַאהָא ןיא טפושעג

 -נוס ךָאנ גרובסלאפ ןופ ןעמוקעג זוא ?סנַאעל

 -גנע ןופ ףמַאק-סגנואוורפעב םעד ןיא .יטַאניס

 ןעגָארטעגייב ָאיֵאהָא טָאה טפַאשרעה סדנַאל

 וד וצ טפַאשנַאמ ץוחַא 500,000 ןופ עמוס יד

 ןוא 1888 ןוא .רעטנעמיגער ענעדעישרעפה

 ףמַאק ןרעטיב ַא ןיא ןעזעוועג ָאיַאהָא ןיוש
 ןעשיווצ ןעצענערג וד ןעגעוו ןעגישטימ טימ

 ןעזעוועג זיא טייקגיטסיווצ יד .ןעדייב ייז

 סָאװ ןעדייב ןעשיווצ דנַאל קיטש א רעביא

 ןעליימ 8 ןוא טיורב ןעליימ 5 ןעזעוועג זיא

 וד טצעי טהעטש ץַאלּפ םעד ףיוא  .גנַאל

 טרעיודעג טָאה ףמַאק רעד  .ָאדעלָאט טדָאמש

 טּפשמ עג טָאה סערגנַאק רעד ןעוו 06 זיב

 | .ָאיַאהָא ןופ ןעטסנוגוצ

 רעד .ןעדיא 89,000 ךרעב טָאה ָאיַאהַא

 ןיא טרעדנַאוװעגנייא טרָאד טָאה דיא רעטשרע

 -ַאי ףעזָאי ןעזעוועג זיא ןעמָאנ ןייז 7

 .דנַאלגנע ןופ ןעמוקעג ןיהטרָאד זיא .סַאנ

 ,יטַאנוסניס ןיא ןעועוועג זיא גנוניואוו ןייז

 וד ןערָאװעג טעדנוירגעג ךיוא זיא טרָאד ןוא

 -ומנוא -- .1894 ןיא הליהק עשידוי עטשרע

 -עג ַאד ןענייז טרעדנוהרהָאי ןעט18 ןופ ןעט

 עגינייא ,דרע רעד ןיא ףעיט ןערָאװעג ןענופ

 יד .ןעטפירשפיוא עשיערבעה טימ רענייטש

 שיערבעה וצ ךילנהע ןעזעוועג זויא טפירש

 ןעגָאלָאעברַא רַאפ טלָאמעד זיב ךָאנ זיא ,רעבָא

 ןעגָאלָאעכרַא עגירעיגיויג .ןעזעוועג טנַאקעבנוא

 טרימַאלקַארּפ ןוא טלויאעגרעטנוא ךיז ןעבָאה

 -אידניא וד סָאד ןענופעגסיוא ןעבָאה ייז זַא

 ָאיַאהָא ןעסעזעב רעהירפ ןעבָאה סָאװ רענ

 .םיטבש 10 ענעריולרעפ יד ךילטנעגייא ןענייז

 יו רענעמ טכַארבעגניורַא טָאה עיזוקסיד יד

 רעד .ג.ד.א לַאהטנעולעפ .רד ,רעגויג םהרבא

 ווו יוזא ןעברָאטשעגּפָא ךעלסיבוצ זיא םרַאיל

 -עהט עכלעזַא עגינווא טימ טריסַאּפ טָאה סע

 .ַאּפָארוע ןוא ַאקירפא ןיא ןעירָא

 עיצוטיטסנָאק עגיטצעי יד :גנורעיגער

 ןיוש טלָאמעד טייז זיא ןוא 1881 ןופ טריטַאד

 -נורעדנע .ןערָאװעג טרעדנעעג לָאמ עגיניוא

 טכַאמעג ןעגעמ עיצוטיטסנַאק רעד ןיא ןעג

 רעדעילגטימ יד ןופ לעטפניפ יירד ןעוו ןערעוו

 -רָאפ רעד .ריפַאד ןעמיטש רעזייה עדייב ןיא

 ןופ םענויא ןיא ןערעװ טכַאטעג ןָאק גַאלש
 :טסייה זיוה עטשרע סָאד .רעזייה עדייב

 טָאד ןוא ,/סוװװיטיולישזדעליװָא-זיוה . עהד"

 .?סוויטַאטנעזערּפערדוװָא-יוה עהד" :;ערעדנַא

 -וצ רעטעּפש זומ (טנעמדנעמַא) גנורעדנע ַאזַא

 (סקלָאפ) ןערעלוּפָאּפ א ךרוד ןערעוו טמיטשעג

 90 עדעי טַאטש-טעדניפ להַאוו ַאזַא .להַאװ

 םעד ןופ טביוה רעד :וויטוקעזקע --- .רהָאי

 הנוממ רעד .ראנרעווָאג רעד זיא וויטוקעזקע

 .ראנרעווָאג טנַאנעטויל רעד וויא םהיא ןעבענ

 -ַארטסינימדַא עכילצעזעג יד רעביא הנוממ רעד

 רעביא ןוא ,לארענעשזט-ינרַאטַא רעד זיא עיצ

 עלא .רענַאישימָאק א ןאראפ זיא רוטלוקירגַא

 -ַאט א ךרוד (טלהעוועג) דעטקעלע ייז ןערעוו

 -וא .רהָאי ייווצ עדעי ,ןעמיטש ןופ טםעטירָאו

 דרָאָאב א ןאראפ זיא (ןעלהוש) סלחוקפ וד רעב
 8 רַאפ דעטקעלע זיא עועיד ןוא (עטימָאק)

 דרָאָאב ַא טמיטשעב רָאנרעװַאג רעד .רהָאי

 1019 ןיא .ףַארגעלעט ןוא ןהַָאבנעזייא רעביא

 טרעדנעעג ָאיַאהָא ןופ עיצוטיטסנָאק וד זוא

 (.ד.ז) "םודנערעפער" ַא טביולרע יז .ןערָאװעג

 עדעי רַאפ (לור-מוָאה) עימָאנָאטיוא עלַאקָאל ַא
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 עי עי שי יו ,עיימ עי עי עי יי עי יי עי טיי עט עיימ שיט ,עייט יי עי שי יי שיטעיטשיו}
 ר ר א א ר ר א ראל יא א יי

 -נעוורפ רַאפ ןוא ,טייטס םעד ןיא טדָאטש

 -וי רעד ןופ ןעטנעדיוערּפ סקעז---.טכער-מוטש

 ןעריובעג ָאיֵאהַא ןיא ןענווו סטווטס דעטוינ

 -רַאה ,דלעיפרַאג ,סעווה ,טנַארג .א : ןערָאװעג

 .טפַאט ןוא ,וילניקעמ ,ןָאסור

 רעשיגלעב רעד זיא 1019 רעבָאטקָא ןיא

 וצ ןעזעוועג יורפ ןייז םימ טרעבלַא גינעק

 םוצ טקעּפסער טרָאד טלהָאצ ,ָאיַאהַָא ןיא טסַאג

 ןיא ןעטַאדלָאס ענעלַאפעג יד ןופ ןעקנעדנַא

 -וובעג ןענייו סָאוװ וומרַא רענַאקירעמַא רעד

 יָאקָאל םעד טרהיפ ןוילַא רע .ָאיַאהָא ןיא ןער

 עסוורג טגירק ןוא ןעליומ 10 רַאפ וויטַאמ

 .ןעמוקעג זיא רע ןיהַאואוו סעיצַאװָא

 ןופ ָאיַאהָא ןיא ךייט ַא ,רעוויר-ַאיַאהָא
 ןַא ,גנַאל ןעליימ 088 ,ָאריאק זיב גרובסטימ

 ןוא יּפיססיסטימ רעד ןופ סולפוצ רעכילטסָא
 "סטיּפ ןיא ."ורוָאסימ" םוצ ןעכילגרעפ טרעוו

 -וּמש-םי ןופ רעכעה סופ 1,091 רע זיא גרוב

 רעטנורַא רע טקניז עדנע ןייז ייב ןוא לעג

 ווא רע .לעניּפש-םי ן'רעביא סופ 494 וצ

 ווב .ןעליימ 986 גנַאל ןוא סופ 1,900 טיורב

 -ערג רע .טוורב ליימ 1 ךרעב רע זיא ָאריַאק

 -ולוא ןוא ,ַאנַאודנוא ןופ ָאיַאהַא בא טצענ

 -נעק ןופ ןוא טיוז עכילדרָאנ רעד ףיוא זיָאנ

 ןעצנַאגגוא .טיוז עכילדיז רעד ףיוא יקַאמ

 םהיא ןופ .דרע ןעליימ 910,000 רע טקעדרעפ

 ןעכווט 9 סיורַא ךיז ןעגייווצ
 ןופ טגעירק רע .ןעליימ 9,800 ןעמהענרַאפ

 .רעסַאװ (לָאצ) סעשטניא 48 ךילרהעי ןעגער

 1,000 ןופ טפארקיסארטש א םימ טפיול רע

 ַא ווב ןוא ,עדנוקעס רעּפ רעסאוו סופ-קיבוק

 טפַארק ַא טימ ןעּפָאלעג ןיוש רע זוא םרומש

 -נוקעס רעּפ רעסַאװו סופ-קיבוק 489,000 ןופ

 ןעגייטש ןייז ןעשיווצ ץנערעפיד רעד עד

 .ףעיט סופ 00 זיב 80 ןופ זיא ןעלַאפ ןוא

 70 ףיוא ןעגיטשעג ןיוש רע זיא 1907 ןיא

 12 ןעבעל ךייט ןעזעיד םורַא .ףעיט סופ

 עועיד ןוא

 יא א א א טא איי יי

 טרהיפעג טרעוו םהיא ףיוא ,ןעשנעמ ןאולימ

 ,ןעוויא ,רעמערב ,ןעטקודַארּפ-דנַאל ,ןעלהיו

 ןָאט ןענָאולימ 18 רעביא רַאפ ןעמַאזוצ ; םוול

 1880 ןופ רַאורבעפ ןוא - == ,ולרהעי טכיוועג

 עלַא ןעגיטשעגרעביא רעוװורדָאוַאהַא רעד זיא

 -יומ עסיורג טצוולפרעפ טַאה ,ןעצעגערג ניו

 ןיא .טרהירעב רע סָאװ טדעטש יד ןופ ןע

 רעניואווניוא עדנעוווט ןעניוז יטַאנוסניס

 -ווו ןעקירבַאפ זַאג יד ,ןערָאװעג טקולגנוארעפ

 ןעט14 ןיא ןערָועג טרעטשוצ ץינַאג ןע

 -נוס ווב ןעגוטשעג רעסַאוו סָאד זוא רַאורבעפ

 .ףעומ סופ 1 רעביא ףיוא ומאנוס

 (.טימ .דניא) ,טליאהא

 ןוא ,טיוהנהעש עדנעדנעלב .ַא .,ַאמ
 -ָארב ןופ רעטכָאמ

 רעכלעוו א

 .טבעילרעפ ךיז טָאה ַארדיא טָאג-נענוז רעד

 ןופ ףוג ַא ןוא טרעפרעקרעפ ךיז טָאה ַאליוַאהַא

 -ךיא טימ רעכלעזַא סלַא טָאה ןוא רעטסעורפ א

 טכַאנהנותח רעד ןוא ..טָאהעג הנותח ארד

 ןיא ַאליַאהַא זַא ןערָאװעג רָאוװעג ארדיא טָאה

 ַאליַאהַא ןעטלָאשרעפ ַארדיא טָאה יוזַא .הבקנ ַא

 ןעסקַאװעגנָא ןענייז רעּפרעק רהיא ףיוא ןוא

 ַאליַאהַא .(רעדעילג עכילנעמ) ןעלַאהפ ךסָא

 .וש יד ןענויז ןעטעבעג ןוא טנייוועג טָאה

 ןיא טרָא ןעדעי ףיוא ןוא ןעלַאפעג רעטנורַא

 רהיא ןעמ טפור ראפרעד .גיוא ןַא ןעבילבעג

 .עגיגיוא-דנעזווט יד = "ַאקשַאוסַאהַאס" ךיוא

 -פַא טסעוו ןיא טקירטסיד ַא ,אטנאהא

 -לעוו עכייר ,ןעטכוש דלָאג עסיורג טָאה ,ַאקיר

 .רעוויר ץנורּפ םעד ןופ טרעסאוועב טרעוו ,רעד

 -וירטעג ןוא ןערהָאר-רעקוצ עגיטפַאז טסקַאוװ

 ןוא עוװַאקסקוד ,םיסקַא : טדעטו שטביוה .עד

 זופ ןעמָאנ רעד ךיוא זוא ַאטנַאהַא --- .ַאוטסָאב

 -סיד ןעועיד טנוואוועב סָאװ קלָאפ-רעגעג םעד

 .םקורט

 ,ןעיורעפ ןיא טדָאטש עגיטכיוו ַא ,רַאהא

 ןופ ךילדרָאנ ליימ 60 ,ץניווָארּפ ַאשזדייברעזַא
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 -וואוונייא 98,000 ןופ טרעקלעפעב ,ץירבַאט
 ןעבַאה עכלעוו ןענימנעזוויא עסוורג טָאה .רענ

 רעטצעל רעד ןיא טַאהעג לייט ןעסיורג ַא

 ךיז ןעבָאה דנעגעג רענעי םורַא .המחלמ-טלעוו

 . "נעלגנע טימ ןעשטייד ןוא ןעקרעיט ןעגָאלשעג

 .ןעססור ןוא רעד

 .ןומדנפסא .רבעה .דָאמ) ,םױב-ןרָאהַא

 שילגנע .7'87 תושארב ,ןומרע .רבעה טלַא

 0 עא גע "0 ש 1 / י 0: א 20 יא

 (םיובדןרַאהַא ןופ רעטעלב יד)

 (הז8ק16 1166 רעד סיוא םיוב א ןופ ןעמָאנ

 ךיז ןעניפעג סע עכלעוו ןופ עילימַאפ

 טפלעה ןעכילדרָאג םעד ןיא ןעגנוטַאג 80 זיב

 ןעיזַא ןיולק סיוא טמוק  .דרע רעזנוא ןופ

 ןיא טסקַאװ ,ַאּפָארוע ןיא דנַאלנעכירג ךרוד

 והעז םי םייב טנהָאנ דנעגעג עמרַאו רעד

 ףיוא ַאמילק ןרעלהיק ןיא ,ןעגעגַאד  .לענש

 טסקַאוו .םַאזגנַאל רהעז ןעדָאב ןעטכוופ טינ

 נָטבָא ןעדָאב ןעכַאלפ ףיוא יו דרע ףיוא ךיוא

 "ורפ ַא גיטיינ טָאה .לָאהט ןיא טכעלש רהעז

 יוידעג ןענָאק וצ ןעדָאב ןעגיטרַא-כלַאק ןעש
 ילעוו סיוא טפַאז ןעסעיז ַא ךיז ןופ טיג .ןעה

 רעקוצ-ןרָאהַא רעד טכַאמעג טרעוו סֶע ןעכ

 םיוב-ןרָאהַא
 שיש" "טס

 רענעסקַאוװועגסיוא ןַא .טנַאנעג ןירַאכַאז רעדַא

 ,ךיוה סופ 90 רהעפעגנוא זיא םיוב-ןרָאהַא

 -רהעי טפַאז ןָאלַאג 80 זיב 18 ןופ טרעפיל

 ןופ טריצודָארּפ טרעו סע עכלעוו ןופ ,דיל

 ןיא טכורפ ןייז .רעקוצ-נרָאהַא טנופ 4 ויב ס

 -וו ןוא יימ ןעשיווצ טהילב ,גיטרַא-נעביורט

 םעד טהעטשרעדיוו ןוא קנַאלש טסקַאװ רֶע ,יל

 בעילוצ .םרוטש-םי רעדָא דניוו ןעטסקרוַאטש

 "רעפ ךיז וצ רע טהיצ טלַאהניא ןעגיטּפַאז ןייז

 ןעסערפ עכלעוו ןעטקעזנוא ןעטרָאס ענעדעיש

 טימ .רעטעלב ענייז ןערירוגיפסיד ןוא ךרוד

 רעטסעפ רעמיא ץלָאה ןייז טרעוו רעטלע ןייז

 עלעיפ וצ טכיורברעפ ךיוא םוראד טרעוו ןוא

 סעגיטכיוו ַא זוא .גווצעג ןוא ןעטנעמורטסניא

 (-םיוב-נרַאהַא רעטינשעגכרודַא)

 -ורטסניא עשילַאקיזומ ,רעצינש ריפ לעקיטרַא

 ןופ .טייברַא-ןָאגַאװ ןוא עיצַאקירבַאפ-ןעטנעמ

 עיולב לעקנוד ַא טכַאמעג טרעוו עדניר ןייז

 .םניט-ביירש עגיטפַאהרעיוד ַא ךיוא יוו ,ברַאפ

 ןעדיונש םהיא ןופ ןעגעלפ רעגעורק עטלַא וד

 -ַאטָאב עגינויא .ןעגיוב ןוא ןעלייפ ערעייז

 ןעכיילגרעפ וצ טכוזעג םהיא ןעבָאה רעקינ
 -ויר ןייז בעילוצ "המקש" ןעשילביב םעד טימ

 טינ ךיז טוָאל המקש רעד ,רעבָא טפַאז ןעכ

 יוו ןעדנעגעג ערעלהיק יד ן א ןעצנַאלפני יא

 וד ןופ ענייק ןעבעיג ןַאד .םיובינרָאהַא רעד

 -וס .ז) .ןערֶעעב רָאנ ןעגייפ רעמיוב-נרָאהַא

 ט | ,(ָארָאמַאק
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 ןוא טכַאקעג טרעוו .עדניר וד--: .צעדעמ

 םלַא ןעקנורטעג ןופרעד טייקגיסעולפ יוד

 .(טסָאנדונ) טכווכערב ןעגעג האוגר

 םעד ןופ טפַאז םעד סיוא ,ןייוו-ןרָאהַא

 לויט םעניילק ַא טימ טשימרעפ םיוב-ןרָאחַא

 טינכָאנ זיא רעכלעוו ,ןייוו-סייוו ןעגנוי ןופ

 רעד וומ גנושימ וד רַאפעב .טרהאגעגרעביא

 ,םרַאוו דַארג 98 זיב 90 ןופ ןיוז טפַאז-ןרָאהַא |

 ןוא גנורהאג עטשימרעפ יד יוװ םעדכָאנ ןוא

 םַארג א טגעיפעגוצנוה ךָאנ טרעוו גוטרעפ

 ןעדעי וצ רעקוצ םארג 10 ןוא ,ערעיוונייוו

 -נווו ןיא ןעסָאנעג ןאד טרעו רע .רעטיל

 יעק ןיא ןעטלַאהעב ןוא טקרָאקרעפ ,ןעשַאלפ

 וו רע זיא ןעכָאװ 6 ךָאנ .גידנעגיל ,רעל

 .רַאבסעינעג רעינַאּפמַאש

 .(8001 8866ת8נמטזמ)/ ,רעקוצ-ןרָאהַא

 -ןרָאהַא ןופ טפַאז םעד סיוא טכַאמעג רעקוצ

 יֿנָא ןיא ן,דנופרע .ַאקירעמַא-דרָאנ ןיא םיוב

 ָארוע ןיא .טרעדנוהרהָאי ןעט18 םעד ןופ גנַאפ

 טפַאז םעד ןופ טריצירבַאפ ךיוא רע טרעוו ַאּפ

 ןופ םיוב-ןרָאהַא רעד .ןרָאהַא-ציּפש םעד ןיא

 -עגנווא רַאונַאי עדנע טרעוו ַאקירעמַא דרַאנ

 רעד ןופ רעטעמוטנעס 46 רהעפעגנוא טרעיוב

 ויב טצעזעגנוירא טרעוו ןעּפַאצ ַא ןוא דרע

 .גנוטכיר רעפעיש ןיא ףעימ רעטעמוטנעפ 4

 19 ויב טּפאלקעגניירַא רעפעיט ןַאד טרעוו רע

 -עגרעטנוא טרעוו סעפעג ַא ןוא ,רעטעמיטנעס

 סולפ רעד .ןענירנוירַא לָאז טפַאז רעד טלעטש

 .געמ 9 זיב טרעיוד

 עמייוצ ַא ףיוא ןערעוו טצעזעגנוירַא ןַאד

 ןעמשרע ןופ ךָאל סָאד דנערהעוו ןוא ,לעטש

 ןופ ןעסעילפ סע טמהענ ,טסקַאוװרעפ ןעּפַאצ

 םיוב רעד ויא ץרעמ זיב .ןעטווווצ םעד

 .טגידיילטנע ןיוש

 ַא ןיא לעטש רעד ףיוא טרעוו טפַאז יד

  ןָאק ןעּפַאצ רעטייווצ ַא

 טיוקכייפ יד זיב גנַאל יוזַא טכָאקעג לעסעק

 -עילבעג סָאד זיב ,טפמעדעגסיוא ךיז טָאה

 .ןעטרַאהרעפ םוצ גונעג טכידעג טרעוו ענעב

 רוטַאנ עדנעבעגמוא רעד ךָאנ זיא רעילָאק יד

 .סייו רע זיא סלייטנעטסרהעמ .םיוב ןופ

 -עביא טינ זיא טפַאז ןופ םוטנַאװק סָאד ךיוא

 -נַאה םעד רַאפ .(םיוב-ןרָאהַא .ז) .ךיילג לַאר

 ןוא גינעוו וצ לעיפ רע זיא ַאּפָארוע ןיא לעד

 דנַאל םעד ןיא ךיורבעג םעד רַאפ גונעג םיוק

  ןעפורעג טרעוו רע .טריצירבַאפ טרעוו רע ואוו

 ךיירקנַארפ ןיא 212/16 םטקג+ דנַאלגנע ןיא
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 -ריס ןיא סולפ ַא ,"הבהא"* רעדָא ַאוהַא

 טָאה דוד ןעכלעוו ייב ,(21 'ח ארוע) ןעי

 -לעמַאז רעד ךיוא ןוא ,ץַאלּפ-לעמַאז ַא טַאהעג

 טיול .הבושת ילעב ענייז טימ ארזע ןופ ץַאלּפ

 םינ רע זיא 84 ח"ו ןוא 94 ז"ו םיכלמ 'ב

 רעד ןיא טייהנעדעישרעפ יד .לבב ןופ טייוו

 ,הוע ,אוהַא) ןעמָאנ םעד ןופ עיפַארגָאטרָא

 -ַאב ויא ןעלעטש ענעבעגעגנָא וד ןיא (אוע

 גנולסקעוומוא עטפָא וד ןיא שיטסורעטקַאר

 .רעדנַאנַאטימ ןעבַאטשכוב עשיערבעה יד ןופ

 -ַאפ ךורּפשרעדיװ ןייק זיא דנעגעג יוד רעביא

 עיפַארגָאעג ענרעדָאמ יד סָאװ םעדצָארט ,ןַאר

 -ופוטנעדיא טינכָאנ ןופרעד ץַאלּפ םעד טָאה

 .טריצ

 םיָארומַא יד ןופ רעניוא ,עריז רב הוחַא

 רעטמהירעב .טרעדנוהרחאי ןעט4 םעד סיוא

 ןייז ןיא ךָאנ טנרעל ,הכלה רעד ןיא רענע}

 רע .םירבה ענויז טימ הכלה טיוצ ס'רעטָאפ

 ןעשידוי ןופ טייקסטוג וד זא טביולגעג טָאה

 ענייז ןָאק ןעמ סָאװ ןירַאד טהעטשעב קלָאפ
 טגָאז "קלָאפ עשידוי סָאד" .ןעלחעצ ןרעלהעפ

 רעכלעוו ,םיובילעפע םוצ ךיילג זיא" ,רע

 .רעטעלב ענייז רָאפעב ןעהטילב ענייז טקיש

 ןוא רעהירפ ךיוא טביולג קלָאפ עשידוו סָאד

 .(עטשנו השענ) ".סע טרעה רֶעהכָאנ
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 שי עי עיו

 -רעה רעשינַאּפש ,ָארדעפ ןָאד ,אדַאמוהא

 רַאפ ןעינַאּפש ןופ רעטלַאה-טַאַאטש ןוא גָאצ

 -עוועג ווא ַאלעבַאזיא ןיגינעק סָאװ טייצ רעד

 -עס טנווס ןיא .בעג .גירהעי-רעדנימ ןעז

 ךירדַאמ ןיא ןעברָאטשעג ןוא 1788 ןַאיטסַאב

 ןעשינַאּפש םעד ןיא לייטנא טמחענ .0

 -בַאטשלארענעג סלַא ץנעדנעּפעדנוא רַאפ געירק

 טָאה רעט7 רעד דנַאנידרעפ ןעוו .רעיציּפָא

 טימ טקעטשעגנַָא זוא ַאדַאמוהַא זַא טקרעמעג

 ךיז ןופ םהיא רע טָאה ןעעדיא עלַארעביל
 טגלָאפרעפ רע טרעוו 1890 ןיא .טרעטייוורעד

 ןיוש זיא רע לייוו עלַארעביל יד ןופ וליּפַא

 טָאה םעלַא םעדצָארט  .לַאקידַאר ןערָאװעג

 טמיטשעב דַאמוהַא האווצ ןייז ןיא דנַאנידרעפ

 -כָאט ןייז זיב ןעינַאּפש רעביא ןערעיגער וצ
 "עג ויא רע .ןערעװ גירהעילופ טעוװ רעט

 רעד ןופ רעסַאפרעפ יד ןופ רעניוא ןעֶזעוו

 1888 ןיא .עיצוטיטסנָאק ערעיינ עשינַאּפש
 טעטש עמטמעה יד ַאלעבַאזיא םהיא טמיטשעב
 רעבָא טזָאלרעפ .םוורעטסינימ םגעירק ןיא

 יד טימ טייהנעדעירפוצנוא סיוא לעטש יד

 ךָאנ קעװַא טרהָאּפ ןוא ףיוה ןופ עגנעגרָאפ

 -עג קנַארק רהעז זיא רע ואוו ,ךיירקנַארּפ

 רע ואוו ,דירדַאמ ךָאנ קירוצ טרהָאפ .ןערָאװ

 .ןַאמטַאװירּפ ַא סלַא ןעברָאטשעג זיא

 (401010) ,ַאלָאיהַא רעדָא ,ילָאיהַא
 םינ ,םי ןעצרַאווש םעד ףיוא ןעפַאה-םי ַא

 -נַאה ַא טרהופ .לָאּפָאנוטנַאטסנָאק ןופ טייוו

 -ענימ עגינייא טָאה .ץלַאוניטש טימ לעד
 טגנירּפשטנע רעסַאװ סעכלעוו ןעלַאװק לַאר

 -םעט .ןעטכיש-רעפעיש ןוא -דיירק יד סיוא
 -ַאמ טלַאהטנע .סוולעצ דארג 88 : רוטַארעּפ

 ךיוא זייוונעטייצ .רָאלכ ןוא סורטַאנ ,םוזעניג

 טרָא-עדַאב סלַא טרידנעמָאקער .ערעיוזנעזיוא
 ןוא טייהקנַארק-נעזירד ,עדנעדויל-רעבעל רַאפ

 םעד סיוא טמַאטש ןעמָאנ רעד .המומרַא-טולב

 שיסט שיט שיט עשיסייראשיי קייט קייט שיסער

 .טנַאנעג לעָא ןעד |

 י עי עמ עי עי עי עי ;ץיה עה עי עי עי עי עי עי שיש שיט עי עיני שייעייאשייסעיי יי 4
 קייט שיט עי שיט טייפ עי סיי שיט קייט עי שי עי קייט קיט .עייט שיש קייט יי שי שיש אשי

 עסיורג יד בעילוצ ,ץלַאז-סויהַא ןעשיבַארַא

 .טרָאד ךיז ןעניפעג עכלעוו ןעטכיש-ץלַאז

 .םייקגיזָאלפָאלש (.צידעמ) ,אינפיהַא

 -נעגעג עכנַאמ ןיא ןוא ,להָא ךיוא ,להֵא

 -הוש רַאפ גיוצעג-כעטש ַא

 -נובכוב ,רעקורדכוב ,רעטייברַא-רעדעל ,רעכַאמ

 -סיימ ןענייז יד .רערעיווַארג-לַאטעמ ןוא רעד

 טימ ןעזיוא סיוא רעדָא להָאטש סיוא סנעט

 -טביוה ערהיא .טכַאמעג ןעצימש עטלהָאטשרעּפ

 -ַאס ,דיישמער ,ןעכַאַא ןיא ןענייז ןעקירבַאפ
 ,ָאגַאלג ,דלעיפפעש ,קרַאמרעיומש ,ןעגניל

 י .וו.ז.א

 1:1208 סטננ8מ18 .לגנע) ,ןערעעב-להא

 ַאיַאנרעשט .סור .צנארפ

 -לעוו ןערעעבסיננַאהָאי עצרַאוװש (.ַאנודָארָאמס

 -עוו ןַאסַארַאכ ןיא .גיטרַאנעצנַאװ ןעכיר עכ

 ןיא ןערעוו ןוא ,"רעבוהַא" ןעפורעג ייז ןער

 ןעגעג לעטימ סלַא טביורבעג עדנוקלייה רעד

 ןוא טקייוועגנייא ןערעוו ייז .םזיטַאמוהר
 ןופ לעטש עטגָאמיווורעפ יד טימַאד ןוא ליוא

 .ןעבירעגנווא טסעפ ןעקנַארק
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 ןופ רערהיפנָא ,ןנַאמרעה דרַאװלהַא
 ןעשטיוד ןיא יימרַאּפ עשיטימעסיטנַא יד

 .ןעסיירּפ ,םעירק ןיא 1840 .בָעג .גאטסכיור

 ךיוא זיא ןוא יירערהעל טימ ךיז טגיטפעשעב

 ןילרעב ןופ להוש ַא ןיא רָאטקער ןעזעוועג

 טַאהעג גיטיינ רע טָאה גנַאל יוזַא .1881 ןיא

 -וו יד טימ טבעלעג רע טָאה ןעהויל וצ דלעג

 -ווא רַאנָאז יוז טגעלפ .ךילדניירפ רהעז ןעד

 -ימעסיטנַא םעד ןעגעג ןעגידייטרעפ גירעפ

 -עג ןוא טמַאדרעפ טָאה רע ןעכלעוו ,סומזיט

 ןעטצעל םעד זיב ןעמַאדרעפ וצ ןעריואווש

 -ַאה ןעדוי יד ןעוו .ןעבעל ןייז ןופ םעהטָא
 רע טָאה קירוצ דלעג רעייז טגנַאלרעפ ןעב

 עשיטימעסיטנַא רעד ןיא ןעסָאלשעגנָא ךיז
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 עט שש עשב טשטש טעקע טעשטעעבעעטקטשטע טעטש טעטש סעטשטעבעבעבעב נעט שטעטעטשטשבשגע טעקעס

 -עגפיורַא ךיז טָאה רע רעכלעוו ייב ,ייטרַאּפ

 טביירש .דנַאטש ןעגיטצעי םעד זיב טייברַא

 ןוא ןעדוי ןעגעג ןערושַארב עגיצומש עלעופ

 עיינ רע טגירק גנודמיולרעפ עיינ עדעי טיט

 ַא ענייז טָאה שער ןעסיורג ַא  .רעגנעהנָא

 ,טכַאמעג (2046041מ16מ 1899) ערושָארב

 עשידוי יד זַא טעטביוהעב רע ןעכלעוו ןיא

 םעד ןעבָאה ,ָאק טע עוועל גיוודול אמריפ

 -עגנוא סעשלַאפ טרעפעילעג רעטילימ ןעשטייד

 אמריפ עזעיד זַא ןוא רהעוועג סערַאבכיורב

 -נַארפ רעד ןופ ןערָאוװעג טגעוועב וצרעד זיא

 ,זירַאּפ ןיא טילעַארזיא סנַאיללַא רעשיזיוצ

 ךיירקנַארפ טימ געירק ןעגיטפניק א ןוא ודכב

 גיטכעמנוא ןייז רעטילימ עשטיוד סָאד לָאז

 טכוורעטנוא ויא ךַאז יד .ךיירקנַארפ ןעגעג

 יוירּפַאק רעלצנַאקסכייר רעד ןוא ןערָאװעג

 ןוא סע זַא גאטסכוור ןיא טריסנָאנַא טָאה

 -רַאּפ עגירעביא יד ןופ רערהיפנָא יד .שלַאּפ

 -וצ רַאפ טמַאדרעפ ן'דרַאװלהַא ןעבָאה ןעווט

 רעטילימ סָאד ןופ ץנעדיפנַאק וד ןרעטולּפש

 םהיא טָאה קלָאפ עמוד סָאד .רהעוועג םוצ

 יוזַא זיא רע ןוא טרעטעגרעפ ךָאד םעדצַארט

 "עג םהיא ןעבָאה ייז זַא ןערָאװעג רעלוּפָאפ

 גאטסכיור םוצ ןעטענדרָאעגבא סלַא טלהעוו

 .טקירטסיד רעדלַאװסנרַא-גרעבנעדעירפ רַאּפ

 טָאה .ַָאק טע עוועל ןצ גנוגידיילעב יד רַאפ

 ,ןעטַאנָאמ 8 שינגנעפעג ןיא טמורבעגבָא רע

 ןעפארטש עסיורג טלחָאצעג לָאמ לעיפ טָאה

 ראפ שינגנעפעג ם'נוא טמורבעג ךיוא ןוא

 -רעפ עיינ עדעֹו טימ .ןעדייר עדנעציורפיוא

 -ווונוא ענייז וצ ןענעישרע רע זיא גנוגלָאפ

 -וטרַאמ רערעסערג ַא סלַא רעפיולכָאנ עדנעס

 עשיטימעסיטנַא ןַא ךיוא טרישזידער .רער
 טביולרע רע ואוו ?םטמספסתטת" טפירשטייצ

 .ןעביולרע םהיא טלָאװ גנוטיוצ ןייק סָאװ ךיז

 רעמיא רע זיא טעטירַאלוּפָאּפ רעצנַאג ןויז ויב

 -עסיטנַא ענייז .דנַאטשוצ ןעטָארקנַאב ַא ןוא

 "עג םהיא ןעבָאה קרָא'ונ ןיא ןעדייר עשיטימ

 ןיא רעייא עטליופרעפ ןופ ןעגער ַא טכַארב

 -פיוא טנַאקעג טינ רָאג טרָאד טָאה רע .ּפָאק

 קירוצ זיירק ןייז ךָאנ טוומעג טָאה ןוא ןוט

 רהָאי 67 ,1014 ןיא ןעברַאטשעג זיא .ןהעג

 ןעזעוועג הדומ ךיז טָאה רע ווו םעדכַאנ ,טלָא

 .ןעדוי יד וצ טכערעגנוא ןעזעוועג זיא רע זַא

 ןעמָאנ רעוװיטקעלַאק א ,בַאטיכ-ילהחַא

 ןיא ,רענַאדעמָאהַאמ ןוא ןעטסירק ,ןעדיא רַאפ

 : וו לעיפיוזַא טניימ .ךַארּפש רעשיבַארַא רעד

 -לעוו ךרוד (ך"נת) ךוב םעד ןופ רעקלעפ יד

 טרימַאלקָארּפ זיא ןָאיגילער עשילמיה יד ןעכ

 .ןערָאװעג

 ,טרעבלעגנע טסוגוַא טסיװקלהַא

 .רעטכיד ןוא רעשרָאפנעכַארּטש רעשידנעלנופ

 -ומש ןוא ,(דנַאלניפ) ַאיפָאוק ןיא 1896 .בעג

 -ופ ןוא עץיגָאלאליפ סראפגניולעה ןיא טריד

 דנַאלסורידרָאנ 1858 ןיא טויירעב .עיּפָאזָאל

 ןופ טַאטלוזער סלַא ןוא ןעיריביס-טסעוו ןוא

 -דרָאמ-ַאשקָאמ" ַא רע טביירש עזייר רעזעיד

 -ידנעלניפ יד טבערטש "?.קיטַאמַארג עשיניוו

 -ָאוצַאנ ןוא -דנַאל םלַא ןעבייהרע וצ ךַארּפ עש

 רע טרישזידער קעווצ ןעזעיד רַאפ .ךַארּפשדלַאנ

 טצעורעביא ."רַאטעמָאוס" טנַאנעג גנוטיוצ ַא

 טביירש .עהטעג ןוא רעלליש ןופ סעלעופ

 3 ךוברעטרעוו-רוטלוק ַא ,ךיוא עלעיפ ןעשיווצ

 .ךארּפש עשידנעלניפ-טסעוו רעד ןופ

 ."םַאַא" העז ,םהא

 -טסיד א (4װזמ802884) ,טַאדַאבַאמהא

 ,יובמָאב ןופ טפַאשטנעדיזערּפ רעד ןיא טקיר

 רעד ןופ ןעמָאנ רעד ךיוא .ןעידניא-שיטירב

 ןיא .טקירטסיד עבלעזרעד ןיא טדָאטשטביוה

 ,ןעידניא ןיא טדעטש עטסנהעש יד ןופ ענווא

 .רוטקעטיכרַא רהיא בעילוצ טמהירעב זיא

 עגיטכיוו טָאה .רעניואוונווא 182,880 טָאה
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 = יה ,עיה עי קה יה עי יי עי ,עייה עי עי עי יה עייט,עייה ,עייס ,עייט-שיס;עייט-עיסנ

 ןוא רעבליז ,לָאװמיוב ,דייז ןופ ןעקירבַאּפ

 ןוא ,ןעיירעצינש רעמומלרעּפ ,ןעטַאקָארב דלָאג

 -נעוויא ךרוד זיא .קרעוו-טסנוק ענעדעישרעפ

 -מָאב ןוא יהלעד ,ַארגַא טימ ןעדנוברעפ ןהַאב

 עזועיד ויא טרעדנוהרהָאי ןעט17 ןיא - ,וַאב

 עטסדנעצנעלג יד ןופ ענווא ןעזעוועג טדָאטש

 ךרוד ןעטילעג לעיפ טָאה יז .ןעידניא ןיא

 ן'ְדַאש יד ןעשיווצ תומחלמ ענעדעישרעפ יד

 "ךישזטסַאס ימַאשוד" רעד .ןענַאטלוס וד ןוא

 -עג-רעדנואוו ַא זיא דַאמכַא ךַאש ןופ רבק ַא

 -ולב ןופ גנוסַאפנייא טימ רָאמרַאמ ןופ עדייב

 -לרעּפ טימ טרעיצעב ,ןיוב-טנאפעלע סיוא ןעמ

 טהעטש עדייבעג עזעיד .דלָאג ןוא רעטומ

 .טסנוק עשידניא ןופ רעטסומ סלַא

 -רימ ןופ רעזייק ,רעטשרע רעד דאמהֿא
 -ורד םעד דעמַאהומ ןופ רעגלָאפנהָארט ,ויק

 -עג ווא .טלַא רהָאי 19 ןעוו ,1004 ןיא ,ןעט

 -הירפ ךיז טָאה ,רובג א סלא טמהירעג ןעזעוו
 .ןעיורפ וצ הואת רעד וצ ןעפרָאװעג גיטייצ

 8,000 ןופ םערַאה ַא טלעמַאזעגנָא ךיז טָאה

 -עג תוחכ ענייז ייז טימ טָאה ןוא רעבייוו

 ,טלַא רהָאי 80 ןעברָאמשעג זיא רע .טדנעּפס

 טָאה ןעבעל סָאד זַא ,ןעכָארבעג ןוא קנַארק
 .טַאהעג סערעטניא ןייק רהעמ םהיא רַאפ

 דעמַאהומ ןופ ןהוז ,רעטירד רעד דַאמהַא

 1708 ןיא ןהָארט םעד טגייטשעב ,ןעטריפ םעד י

 רעטפ רעד ַאפַאטסומ רעדורב ןייז יוו םעדכָאנ

 -ערש טרהיפ .ןעראוועג ןעפרָאוװעגרעטנורא זיא

 -עב ןוא רענַאערָאמ יד טימ תומחלמ עכילק

 ןופ גנוטייל יד רעטנוא ,גידנעטשלָאּפ ויז טגעיז

 ןיא ַאשַאּפ ילַא דָאמַאד לַאשרַאמ-דלעפ ןייז

 -נָאמ ןופ ּפעלק עכילקערש רעבָא טעדייל 8

 ןופ ףליה רעד טימ ןעבָאה עכלעוו רערגענעט
 נָא עבילטכַאנ טכַאמעג ןעסיורג םעד רעטָאיּפ

 ןייז זיב ןעזָאלוצכָאנ ןהָא ,טווצ א ראפ עפירג

 -דָאַּפ ייב זיא ,ַאשַאּפ דעמהא רעטנוא ליח ץנַאג
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 1716 ןיא .ןעראוועג טעטכינרעפ ץנַאג ַאצורָאג

 ןעגינווארעפ וצ ךיז רענַאיצענעװו יד ןעכוז

 -וצ ַאערָאמ ייקריט רעד ןעגעג ךיורטסע טימ
 -עב ןופרעד ךיז טָאה דַאמהַא ; ןעמהענוצקיר

 וצ טייצ ןהָא טָאה ןוא טגידנוקרע סנעטייצ

 ןוא ,ךיורטסע וצ געירק טרהעלקרע ןערעילרעפ

 םעד רעטנוא חנחמ עסיורג ַא ךיולג טקיש

 ןעגעג לַאּפָאנַאירדַא סיוא ילַא רעיזיוו-סיורג

 ןַאדופאק רעטנוא הנחמ ערעדנַא ןַא } דַארגלעב -

 לענש טָאה ךיורטסע .ופרַאק ןעגעג ַאשַאּפ

 -ָאה עכלעוו ,ןַאמ 18,000 טימ טצעזעב ופרַאק/

 עגַאלרעדינ א ןעבעגעג ַאשַאּפ ןַאדופַאק ןעב
 ןעמונעג ךיז טָאה ייקריט ץנַאג עכלעוו ךָאנ

 -טסע ןעגעג גוצ רערעטייוו רעדעי .ןעלסיורט

 טגידנעעג ןיוש ךיז טָאה ןרַאגנוא רעדָא ךייר

 -רךימ יד זיב ,ןרעדנַא םעד ךָאנ לֵאפ ןייא טימ

 -עולש וצ ןעגנואווצעג ןענופעג ךיז טָאה ייק

 טימ ץַאווערַאסַאּפ ןיא 1718 ןיא ןעדעירפ ןעס

 -ריט סָאד טָאה טלָאמעד טייז .רענגעג עלַא
 ףיוא גנונפָאה יד ןעריולרעפ קלָאפ עשיק

 טידערק ןייו טכוזעג טָאה רע-ןוא דעמהַא
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 טי קיח עי עי יב שי עי שוה עו עה עס עא עי עא" עס עי סע עו עי עט עי

 יי, א א א א א א ירא א יי יא שי

 גוצ ַא טעטיירעברָאפ טָאה רע ,גנומהענרעט

 ןעגיפעג וצ טרָאד גידנעניימ ןעיזרעּפ ףיוא

 "סיוא ךיז טָאה רעבָא קלָאפ ןייז .קיולג רחעמ

 עבלעוװ ךרוד הדירמ עסיורג ַא ןוא ןעביוהעג

 רעד יופ ןערָאװעג טצעזעגרעטנורַא זיא רע

 "םיגלעכ א ,ןעברָאטשעג ויא רע ןוא ,הכולמ

 | .1786 ןוא רעטעט

 רעטמהורעג ,אשַאּפ קיפעוו דַאמחהַא

 -:ַאטסנָאק ןיא .בעג .ןַאמסטַאַאטש רעשיקריט

 ןופ ןהוז ַא .1891 .טשעג ןוא 1818 לָאּפָאניט

 -עג טָאה .םַאלסיא םוצ דמושמ ןעשיכירג ַא

 עשיקריט רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טלעוטש

 ןיא טביוהרעביא ןוא ןיימעגלַא ןיא קיטילָאּפ

 טביוה .ייקריט רעד וצ גנוהיצעב עשיסור יד

 ם'ניא רעצעזרעביא סלַא ערעירַאק ןייז ןָא
 טימ ייברעד ךיז טגיוצ ,ָארויב ןעשידנעלסווא

 -ַארגָאעג רעד ןוא סינטנעק עדנעפיירג ףעוט ַא

 עשיטַאמָאלּפיד ענייז .קיטסיטַאטס ןוא עיפ

 -קרעמפיוא יד ןעגיוצעג ןעבָאה ןעגנוקרעמעב

 ןיא ןוא עטמַאעב ערעכעה ענייז ןופ טייקמַאז

 -ַאוסימָאק סלַא טקישעג םהיא ןעמ טָאה 8

 -ַאלַאװ רעביא ץנערעפנַאק ןעשיסור ַא וצ רענ

 -מַא רע טרעוו 1800 ןיא .ַאיװַאדלַאמ ןוא יַאח

 יד ןעוו טייצ ַא ןיא זירַאּפ ןיא רָאדַאסַאב

 םעד ףיוא ,ןעיריס טצעזעב ןעבָאה ןעזיוצנַארפ

 "ניווצ וצ ,עטכעמ עשיעּפָארוע יד ןופ גנַאלרעפ

 רע .ןעמרָאפער ןערהופוצנויא ייקרימ יד ןעג

 -ַאנ וא ,קורמ ןעשיטַאטָאלּפיד ַאזַא טלעיּפש

 -עג ןענופעג ךיז טָאה רעטירד רעד ןָאילַאּפ

 ןופ ןעטַאדלָאס ענייז ןעהיצוצבָא ןעגנואווצ

 -סנָאק ךָאנ ןעקישוצבָא םהיא ןוא ןעירוס

 םורַא םהיא טקיש זיזַא-לודבַא .לָאּפָאנוטנַאט

 "וזרעטנוא וצ ןעצניוװָארּפ עשיקריט עלַא ןוא

 .עטמַאעב עשיקריט יד ןופ ןָאיצּפורַאק יד ןעכ

 זָא ,טרָאּפָער ןָעסיֹורג ָאזָא םייהָא טגנֶערב רֶע

 יי יי יא א א ר ראג א א ר א ר א ר לא ירא א ר ראש א ר אש

 ּוז טימ ךיז ןעמוקעב ארומ טָאה ןַאטלוס רעד
 ךיז טהיצ שינרעגרע רַאפ .ןעביוהוצנָא עלַא

 ןוא טייקכילטנעפע רעד ןופ קירוצ דעמהַא

 .ןעטייקגיטעהמ עשירַארעטול וצ ךיז טמהענ

 -ַאטס םעד ןופ עבַאגסיוא עכילרהעי ןייז וצ

 רע טָאה (184/ טייז) ךוברהאי ןעשיטסיט

 טימ סַאלטַא ןעשיפַארגָאטיל ַא ןעבעגעגסיורַא

 עשיקרימ רעד ןיא ןעטרַאק עשיפַארגָאעג

 ןערָאװעג טריטּפָאדַא זיא רעזעיד  .ךַארּפש

 .םייצ רענעי ןופ ןעלהוש עשיקריט עלַא רַאפ

 ערעדנַא עגינווא ןוא רעיללַאמ טצעזרעבוא

 / ןופ טנעדיזוערּפ רע םרעוו 1877 ןיא .קרעװ

 -רעווָאג ךיילגוצ ןוא טנעמַאלרַאּפ ןעשיקריט

 ןייז רַאפ טרינָאיצקנופ .לָאסָאנַאורדַא ןופ רָאנ

 רעטנוא גנודליב ןופ רעטסינומ סלַא טדיוט

 -וצ ,טרעוו ןוא רעטיוווצ רעד דימַאה-לודבַא

 -עגרעטנוא ענייז טימ טייהגנערטש ןייז בעיל

 .טֹמַא ןעזעיד ןופ טצעזעגבָא עטנדרָא

 -ריטַאנ רעד ,ַאשַאפ רַאטקימ דַאמחַא

 רעטמהירעג ַא ,זיזַא לודבַא ןופ ןהוז רעכיל

 -ָאנ םעד רעטנוא טנַאקעב ,לַארענעג רעשיקרימ

 ןיא ,"ןעיזַא-נוולק רעביא רעגעיז רעד" : ןעמ

 "נָא ןיא טָאה .געירק ןעשיקרעט-שוסור םעד

 -רעה דַאינסָאב ווב עגַאלרעדינ ַא ןעמילעג ביוה

 ,רערגענעטנָאמ וד ויב ערעדנַא ןא ,ַאניװַאגַאצ

 "עג לַאוקיש ןייז ךיז טָאה םורעזרע ויב רָאנ

 יד ןופ ןעסייר ןעמונעג טָאה רע ןוא טרעדנע

 יד טגניווצ רע .רעקיטש ךָאנ רעקיטש ןעסור

 -פמַאק ןייז ןופ ןהעגוצקירוצ ןעּפורט עשיסור

 ,סרַאק ןופ גנורעגַאלעב יד ןופ ןַאד ,ץַאלּפ

 -- רעדיַאז ןוא ןיזעב ייב ךיוא ייז טגָאלש

 עדנעזיוט ןעריולרעפ ןעבָאה ןעסור יד ואוו

 ןעיזַא-נוילק ץנַאג ןופ ךילדנע ןוא ,ןעטַאדלָאס

 רעדנעלגנע וד סלַא ,רעמעּפש --- .ןעבירטרעפ

 -עג ךיז רע טָאה ןעטּפיגע ןיא ןיורַא ןענייז

 .טָאמָאלּפיד רעסיורג ָא ךיוא ןייז וצ טגיוצ



 9 | -  סווָאמחַא --הַאשזדַאמחַא
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 6 לא ר לא רו ר א א ר ר ר א ר אש ר ר א א ר לע, א יש לא יי שא טיי

 -ערּפער רעשיקריט רעד סלַא ,טלָאמעד זיא רע

 ןעטּפיגע ןופ טרָאּפער ַא טימ סיורַא ,טנַאטנעז

 -עג ויא טרָאּפער רעד .רעדנעלגנע יד ןעגעג

 -עג סָאד ,דנַאלגנע ןעגעג קראטש יוזַא ןעזעוו

 ןעגנואווצעג ןענופעג ךיז טָאה ףלואוו לַארענ

 | .ןעוָאלרעפ וצ ןעטפוגע

 ןופ רעדנירג (ךַאש רעדָא) האש דַאמחַא

 ןָאמיס ןופ ןהוז ַא ,ןַאטסינַאגּפַא הכולמ רעד

 .בעג .עיטסַאניד ןעלַאדבַא רעד סיוא ןהַאכ

 ןעבָאה ןעלַאדבַא יד ןעוו טייצ ַא ןיא 4

 רעגנוי סלַא .רעניַאצליג יד טימ טפמעקעג

 ףיוא רידַאנ ךַאש םעד טיילגעב רע טָאה ןַאמ

 ןיא ךַאש ןייז ןעוו ןוא ,רעדלעפטכַאלש עלַא

 רע ויא (1747) המחלמ רעד ןיא ןעלַאפעג
 טוָאלעג ךוז ןואןַאטסינַאגּפַא ךָאנ םייהא קעווא

 רע .ןאטסינַאגפא רעביא גינעק סלא ןעניורק

 ןעמָאנ םעד טימ ןעפור טלָאמעד ךיז טסייה

 .לרעּפ עלַא רעביא לרעּפ יד == ןערוד-י-ררוד

 -ַאשט ,לובַאק ,ינסַאב טדעטש ֹוד טּפַאכרעפ רע

 ףווא טרישרַאמ ןוא ןַאטלומ ,רַאהַאל ,דַאבַאל

 ןוא גוצ ןעזעיד ףיוא רעבָא טרעוו ; יהלעד

 .ןעהיצקירוצ ךיז זומ ןוא טגעיזעב דניהריס

 -עק) לוגָאמ רעד ּזַא טרעהרעד רע טָאה םיוק

 רע טָאה ןעברָאטשעג זיא הַאש דַאמַאהומ (גינ

 לָאמ םעד ןוא טכַאמעג גוצ םעד עוונ ס'פיוא

 רַאהַאל ןופ רעטלַאה-טדָאטש םעד ןיוש רע טָאה

 ןופ .ןעפרַאװאוצרעטנוא ךיז ןעגנואווצעג

 -וונ ףיוא רע טהיצ טערָאּפשעגנָא געיז ןעזעיד

 טגעיז ןוא ןַאטסעשטדעס ןוא ןַאסַארָאכ ,רופאש

 ףיוא ןעפרָאוועג רע טָאה המיא ַאזַא .לַארעביא

 טָאה יהלעד ןופ רעוויק רעד זַא ,םינכש ענייז

 -נאפ ןופ טקירטסיד עצנַאג יד ןיוש םהיא

 -עד טהיצ דַאמהַא .ןעבעגעגקעוװוַא ןוולַא בַאשז

 סלַא ןוא ,רימשַאק ןעּפַאכרעפ וצ ךָאנ טלָאמ

 ,רעייפ ןעסייה ַא ןיא ןעזעוועג טרָאד זיא רע

 -רָאער בַאשזנַאפ ןופ גנורעיגער יד ךיז טָאה

 .טלעקָאשעגבָא םהיא ןופ ךיז ןוא טריזינַאג

 ווז טכָאירעטנוא ןוא קירוצ רעבָא טמוק רע

 ךיז טָאה רע .1704 ןיא ,לָאמ עטייווצ סָאד

 טימ ןעגָאלשעגמורַא יוזַא גנַאלסנעבעל ןייז

 ןוא תונכש ןיא ןעמוקעג ויא רע סָאװ עלַא

 ןעברָאטשעג זוא רע .טגעיזעג לארעביא טָאה

 - .1778 ןיא

 -ּפיגע רעטשרע ,רעטשרע רעד סיזָאמהַא
 -וד רעטנהעצטכַא רעד סיוא גינעק רעשיט

 רעד ."רצי ראפ 1520 רהעפעגנוא ,עיטסַאנ

 .ןעזעלעג עזייוו רענעדעישרעפ טרעוו ןעמָאנ

 -עישרעפ ."סיזָאמַא"7 םהיא טועל ָאהטענַאמ

 רעדָא ?םיוָאמהַאַא" ךיז ןעזעל ןעלעבַאט ענעד



 טי ר יי יו ר ר ר לא ר רעוא עא רו א רעש אי לא עא

 -סָאמ ןופ גנוועל יד ןעביג רימ .?סעמַאַא"

 סע'שגורב טימ ךיוא טמיטש עכלעוו ָארעפ

 --סווָאמהַא טצעורעביא ָארעפסַאט .גנוועל

 שגורב ןוא .?טכַארבעג םהיא טָאה טָאג-דנָאמ"

 רעד ןעועוועג זיא ."דנָאמ ןופ דניק" םימ

 ןהָארט םעד ןעגעיטשעב ,ופטָאהַא ןופ ןהוז

 "עוועג זיא ןוא רעטלע ןעגירהעי 22 ןייז ןיא

 ךיירגעיז ךיוא יוװ רעגעירק רעקרַאטש ַא ןעז

 .געירק ןעטנַאקעב שירָאטסיה ןעדעי ןיא

 ןעגעיטשעב ןהָארמ םעד טָאה רע סלַא

 רעביא ויולב טשרעהעג ןענַא הערּפ יד ןעבָאה

 -עביא וד ,ןעטפיגע ןופ לויט ןעכילדעיו םעד

 רעטנוא ןעגעלעג ךָאנ ןעניוז ןעלויט עגיר

 טָאה רע .(.דו) סָאסקיה יד ןופ ךָאו םעד

 טפַאשרעה ןייז ןופ רהָאי ןעטפניפ םעד ןיא

 ,ןעבעירטעגסיורַא ןעטּפוגע ןופ סָאסקיה וד

 -טכענק עש סָאטקיה רעד ןופ קלָאפ ןיוז ןוא

 ַא ןוילֲא ךיז ראפ טָאה רע .םיירפעב טפַאש

 יהַארֹד ןופ לעּפמעמ םעד ןיא טיובעג רבק

 -נָא טדיוט ןייז ךָאנ ןיא ןוא ,הַאנגענ-ל'בא

 8 רעדָא 6 ווב ,טָאג ַא סלַא ןערָאװעג ןעטעבעג

 .רעטעּפש רהָאי טרעדנוה

 ןוא טצעי ךיז טניפעג (ןורָא) גרַאז ןייז

 "רעק רעטרימַאזלַאב ןייז .עזיג ןופ םואעזומ

 *בווא גנַאל סעשטניא 0 טימ םופ 8 ויא רעּפ

 ןייז ,ןעדנַאב עטרעומשעב בלעג ןוא טלעיהעג

 -כָאנ גרַאז ןופ קעדרעבָא םעד ףיוא ויא דליב

 ולַאה יוד ,יולב טברַאפעג רַאָאה וד .טכַאטעג

 ןיא ןעמַאנ ןייז .ןעמולב טימ טגווילעגמורַא

 .ןעבירשעגפיוא טנוט טומ טרָאד

 סָאד ןעכוילגרעפ וצ ָאד גיטכיוו זיא סע

 ,םירצמ תאיצי ןופ םעד טימ םוטַאד עגיביוא

 ."רצי ראפעב 1,800 ףיוא טלַאפ רעכלעוו

 -עטַאמ רעשטייד ,ןָאמיס גרָאװג םהָא

 ןיא .בעג .רעשרָאפ ןוא רעקיזיפ ,רעקיטַאמ

 1884 ןעכנימ ןיא .טשעג ןוא 1789 ןעגנַאלרע

 רײד ווא קווופ ןופ רערהעל סלַא טרירוגיפ
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 -עטַאמ ןופ רָאסעפַארּפ סלַא רעטעּפש ,ץייווש

 עלוש-סגעירק רעד ןיא ןַאד ,ןלעק ןיא קיטַאמ

 ןופ רָאטּקעריד סלַא ךילדנע ןוא ןילרעב ןופ

 9 עטצעל יד .גרעבנרינ ןוא קינכעטילַאּפ רעד

 ןוא טייברַאעג רע טָאה ןעבעל ןיוז ןופ רהָאי

 רעשרָאפ סלַא טעטיורעוינוא רענעכנומ רעד

 טָאה רעשרָאפ סלַא .קוזופ רַאלוקעלָאט רעביא

 "רע רעד טימ טכַאמעג ךילברעטשנוא ךיז רע

 -רעדיוו רעד ןיא טייהנויא :רעד ןופ גנודניפ

 ןעשירטקעלע םעד ןעגעג טפַארק-סדנַאטש

 -קעלע וד טָאה גנודנופרע עועיד טימ .םָארטש

 ןַא רַאפ געוו ןעיורפ ַא ןעמוקעב טעטיוצירט

 -עג ךיוא ןוא ,סערגָארּפ ןעסיורג רעיוהעגנוא

 -םודניא עלַא וצ טירשטרָאֿפ עסיורג ןעבעג

 -ורטקעלע טימ ךיז ןענעודעב עכלעוו ןעירמ

 -קעלע רעד ןיא ווא גנודניפרע יוד .טעטיצ

 סָאד ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקעב קינכעטיַארט

 | .ץעזעג-מהָא

 .-עוּפָאק רעדָא ןעכַאמכָאנ סעּפע ,גנומחא
 רעדָא רעטָאפ -.ןהַא טרָאװ ןופ טסַאטש .ןער

 -ורפ ַא ןוהטכָאנ גנומהַא םורָאד .רעגירעהירפ

 ַא .עוייו רעכלעוו דנעגריא ןיא סעגירעה

 ו) "ךילנהע" טרָאװ סָאד רעגיוטש

 .("גנומהַא

 -כָאנ"

 וצ עכלעוו טימ סָאָאמ ַא ,רעטעמ-םהָא

 ןעשירטקעלע ןַא ןופ טייקרַאמש יד ןעטסעמי
 רעדָא ,טפַארק-סדנַאטשרעדיוװ ַא ךרוד םָאוטש

 וצ ןעפורעג יוזַא  .ןעטפערקיסדנַאטשרעדיוו

 רעדניפרע םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןעגיבווארעפ

 םעד ןעגעג ץעועג סדנַאטשרעדיוו םעד ןופ

 .םָארמש ןעשירטקעלע

 .("טנוט* .ו) ,טניט סי'מהָא

 רעשיטּפיגע ןַא ..םעמכַא רעדָא םעמהַא

 1,700 ןופ (ךרעב) טייצ רעד סיוא רעביורש

 .הרות ןתמ רַאֿפ רהָאי 900 רעדָא "וצו רַאפ
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 -טנע קיטַאמעטַאמ עשיטּפיגע רעביא ךוב ןייז

 ןענייז סָאװ קרעוו ןופ עניצסיוא ןיוש טלַאה

 רַאפ רעהירפ לעיפ ןיוש ןערַאװעג ןעבירשעג

 -נעמוקָאד עשיפילגָאריה עגינווא טיול .םהיא
 -לעוו רעכיב יד ןופ עגיצסיוא יד ןעכוירג ,ןעט

 "רצי רַאפ 9,800 ףיוא זיב טריטיצ רע עכ

 .וניבא םהרבא רַאפ רהָאי 800 רעדָא

 :שילגנע ,השגרה : .רבעה .דָאמ) ,גנונהא

 (11:64680080016 :"שיסור .0:60046126

 -נעבעגעב עגוטפניק ןופ להופעג סעלקנוד ַא

  ןַא רעביא גנולעטשרָאפ ערָאלקנוא ,ןעטייה

 ַא סלַאפנעטסרהעמ ,גנוטרַאוװרע עטסואוועבנוא

 ַא ןוא טפַארקסגנודליבנויא רעד ןופ לעימש

 -ַאהמ עטנעכערעבנוא ןופ עהייר ַא ןופ םולש

 יָאסַאןעעדיא ןַא :עיּפָאוָאליפ רעד ןיא .ןעט
 ןופ ןעבעילקעגנָא ךיו ןעבָאה עכלעוו עיצַאוס
 ןוא טלויטעג טרעו יז .ןעמַאהט עהייד ַא

 עטשרע יד  .עוויטקעיבוס ןוא עוויטקעיבָא

 רעד ןופ בלַאהרעסיוא דנורג רעייז ןעבָאה

 ַא' ןעדייב ייז טפור טנַאק .אפוג ןהָאורעּפ

 -הַא רעהטימעג עבעירט ."טסניּפשעג ןריהעג

 -עטייה ןעגעגַאד .ןעגנוטרַאװרע עבעירט ןענ

 ןיוש ןענהַא רעהטימעג עכילהערפ רעדָא ער

 יד טלַאה עיגָאלָאבוסּפ וד .לייטנעגעג סָאד

 -נַא ןוא עיטַאּפמיס ןופ רעטומ וד סלַא גנונהַא

 ײקַארּפ ןייק טָאה וז .(הבהאו האנש) עיטַאּפיט

 וצ םימכח וליפא טרהיפ ןוא הטרעוו ןעשיט

 ןוא גנורּפשרוא רהיא .ןעטייקשירַאנ עסיורג

 ןוא ,"טלוק-נענהַא" .ז) .ןעביולגרעבַא רעד

 .("ןעביולגרעבַא"

 .?טכַאמנוא .ז) ,טכַאמהָא

 (0ת62+ (460196) ,שזרַאשז ענהָא

 -כידיַאמַארד ןוא טסינַאמָאר רעשיזיוצנַארּפ

 -סירוי טרידוטש ,1848 זירַאּפ ןיא .בעג .רעט

 ןוא טַאקָאװדַא סלַא טריציטקַארּפ ,ץנעדורּפ

 לַאנרושז םעד ןופ רָאטקַאדער סלַא רעטעּפש

 .ןרעטלע ןופ טכַאמ ןוא |

 טעמדיוו רעטעּפש ךָאנ ןוא **(14100617?0081

 עניו .קיטסירטעלעב רעד ץנַאג ךיז רע

 טפַארק-סקורדסיוא ןייז ,לעיפ ןענייז קרעו

 עלַא טעמב ןעניוז יוז ,וויטקעפע ןוא ףרַאש

 ןופ סנייא .ןעכַארּפש עדמערפ ןיא טצעזרעביא

 ןופ שידוי ןיא טצעזרעביא זיא קרעוו ענייז

 ןוא קרעוו ןופ ןעמָאנ רעד .יקסווַאנַאי .ש

 -נוצעוטרָאפ ןיא ןעגנַאגעג ןיא  .וָאמַאר ,רד

 ."דניירפ רעטייברא" רענָאדנָאל ןיא ןעג

 .טנַאנעג טלוק-נענַאמ ךיוא ,טלוק-נענהַא

 טעטירָאמיוא עכילטעג יד ןיא ןעביולג רעז

 רעד ןופ טמַאטש

 רעד ןופ עטכושעג רעד ןיא ,טייהדניק רעזויַאנ

 טעמכ טריטסיזקע ןוא ,טפַאשלעזעג עכולשנעמ

 ךָאנ זיב ,טלעוו רעד ןופ רעקלעפ עלַא ייג

 ןיא ךילנהעוועג .גָאט ןעגיטנייה םעד ףיוא

 רַאפ ךילריטַאנ זיא סע .ןעמרָאפ ענעדעישרעפ

 סלַא רעטָאפ ןייז זיולב ןָאק ,סעכלעוו דניק ַא

 םהיא ,סיוא םייהדניק ןויז ןופ רעצישעב ןייז

 ןיוש טָאה ןעברעטש ןייז .ןעגילייהרעפ וצ

 טרהיפ עכלעוו גנוקריוו יד דניק םעד ףיוא

 -עפש ַא ךָאנ טיג סע ,זַא ןעביולג םוצ םהיא

 .רעצישעב ןעגיטכעמ ןיוז רַאפ ןעבעל סערעט

 לעזניא עשידניא-טסעוו יד ןופ ןעבירַאק יד

 -רעפ ַא לעמיה ןופ ןרעטש ןעדעי ןיא ןעהעו

 טכַאו רעכלעוו רעטָאפ-ןעילימַאפ םענעברָאטש

 עילימַאפ עדנעפָאלש ןייז רעביא טכַאנ וד ךרוד

 סָאד .לעביא ןעדעי ןעגעג ייז טצישעב ןוא

 -עניב עטלַא יד ייב ןרעטלע ןופ ןענערברעפ

 ערעדנַא ןוא ןעטָאג עטלַא ,רעילַארטסווא ,רעז

 םעד ןעקישטיט :ןופ ןניז םעד טַאהעג טָאה

 .ןיירַא לעמיה ןיא המשנ רעד טימ רעּפרעק

 וד ןוא ,ןעטסנעיד יד ,הנמלא וד טקישעג

 -על ןייז יויב טצונעב טָאה רע עכלעוו רישעג

 ןערימַאולַאב ןעגעלפ רעטּפיגע עטלַא !ד .ןעב

 -טימ םהיא רעיופ ךרוד ןעבָאה רעקלעפ עכנַאמ
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 ןיא ןעטלַאה םהחיא ןוא רעטָאפ-נעולימַאפ םעד

 ןעגעלפ יוז .רוד ןעטסקענ םעד ויב זיוה

 םייצלהָאמ ןקדעי וצ שיט םייב ןעצעז םהיא

 םהיא ןוא ןעבעל םייב ןעכעזעג זיא רע יו

 ןעבָאה ייז .רעהירפ יוו עדַארג ןעריטקעּפסער

 "רעק םעד םוא טהילפ המשנ יד וַא טביולגעג

 וד ךָאנ טצישעב ןוא טסקַאװ יז זַא ןוא רעּפ

 .ךיז טניפעג רעּפרעק רעד עכלעוו ןיא זיוה

 -עג ויא ןהוו רעטסגנוי ןייז יוװ םעדכָאנ

 ןיוש םהיא ךעלקינייא יד ןעבָאה ןעברָאטש

 -פיוא לָאז רע רעדלעפיןרָאק יד ןיא ןעבָארגעב

 -כָאנ ענווו ןופ םוא ,ןעגנַאז יד ןיא ןעגווטש

 עועיד .ןערעוו וצ טוייּפשרעפ ענעבעילבעג

 -עב סלַא ןערָאװעג טכַארטעב ןענייז ןעגנַאז

 "עג ןעבָאה רעינָאליבַאב עטלַא יד .עטלעעז

 ןופ רבק ןעדעי ףיוא םיובדנעגוופ ַא טצנַאלפ

 -ָאפ ַא ןופ גנונוושרע יד .רעטָאפ-ןעילימַאפ ַא

 טקרַאטשעג טָאה דניק ןויז וצ םולח ןיא רעט

 םעד טָאה רעמיורט רעד ןוא ,טלוקד-נענהַא םעד

 ןעשיווצ גנַאהנעמַאווצ ַא סלַא טכַארטעב םולח

 רעד .טלעוו רעטדיומ ןוא רעגידנעבעל רעד

 ןייז רעדָא רעטָאפ ןייז טהעז רע ןעוו רעגענ |

 ביוא םהיא רע טגערפ םולח ןיא גנילטּפיוה

 רענעברַאטשרעּפ רעד ביוא .גירעגנוה זיא רע

 ןייז םעוו סע זא ןמוס ַא זוא ,"או" טרעפטנע

 םעד םורַא רעניואוונווא וד .רהָאי רעגנוה ַא

 -עברָאטשרעפ רעייז ןעביג ףלָאג ןעשיבירַאק

 ץייוו טימ דנַאה עלופ ַא רעטָאפ-ןעילימַאפ םענ

 יד וצ ןעטעב רעפפַאק יד .ןיירַא רבק ןיא

 .עגנילטּפיוה ןוא סרעטָאפ ערעיוז ןופ תומשנ

 םעד טימ המשנ ענעטעבעגנָא יד ןעפור ייז

 אידָאבמַאק ןיא ."'רעציש ןוא טָאג" : ןעמָאנ

 ןופ םירבק יד ףיוא זיוּפש רעדניק יד ןעגָארט

 טוק גנָאמ ַאהַאמ גינעק רעד .ןרעטלע ערעייז

 -עג טסַאלַאּפ ןייז ןופ רעטסיימיוב םעד טָאה

 גנוטכירניה יד רָאפעב ןוא ןעמכירניה טזָאל

 לעגנע-צוש רעד ןייז לָאז רע ןעמעבעג םהיא

 -לעמ ןוא (טסַאלַאּפ םעד) קרעוו ןייז ןעטיה וצ

 םעד ףיוא טמוק עכלעוו רהַאפעג עדעי ןעד

 טָאה ןַאמבער רעדנעזייר רעד סלַא .טסַאלַאּפ

 -ריבעג דנָאמ יד ןופ עטוילדָאטוַאט וד טכוזעב

 זייּפש ןעבעגעג גנילטּפיוה רעד םהיא טָאה עג
 : םהוא וצ טגָאזעג גידנעטיילגעב םהיא ןוא

 ףיוא רעטָאּפ ןיימ ןופ המשנ יד ריד לָאז"
 20700, 861802) ."ןעטיולגעב געוװ ןייד

 -עו ןיא ,רעגענ וטנַאב יד (1מ 086 ,441112.

 עפליה ךָאנ ךיוא ןעפור ,טייהנעגעלרעפ רעד

 -נווא וד .ןרעטלע ענעברָאטשרעּפ ערעייז וצ

 ,ָא/ סיוא ןעפור יועבמַאז יד ןופ רעניואוו

 רעיעּפָארוע רעד ואוו לַארעביא "1 רעטָאפ ןיומ

 ָאגנָאק רעד ןיא ."טָאג ןיומ ָא" סיוא טפור
 848 ץ8אג םייב ענעריובעגנייא יד ןערעווש
 ף'גזממט18 1818 טייב רעדָא "רעטָאפ םווב" =-

 -וולג רענַאידנוא דרָאנ יד ."רבק סרעטָאפ" ==

 רַאפ רבק םעד םורַא טהעג המשנ יד וא ןעב

 טלַאפוצ רעּפרעק רעד ווו םעדכָאנ ןוא רחָאי ַא

 -ניק ןעזומ םורַאד ,ןעדייש המשנ יד ךיז זומ

 ןרעטלע ערעייז ןופ םירבק יד ןעכוועב רעד

 רעייז ןעסילש ַאטָאקַאד יד .רהָאי סעצנַאג ַא

 רעטרעוו יד טימ ןימלע-תיב םעד ףווא טעבעג

 -נהע ."גידענג זנוא טיוו םיתמ ןופ תומשנ"

 הנעמ"2 רעונוא ןיא רימ ןעניפעג סעכול

 השקב ַא" לעטיּפַאק םעד ןיא לעיצעּפמס ."ןושל

 ןאוו "רבק ס'רעטָאּפ ןייוז ףיוא ןהוז ַא רַאפ

 ובָא ינודא ךילע םולש" טימ ןָא טגנַאפ רע

 :רע טגָאז זרעפ ןעט49 ןיא ןוא "ירומו

 --אנ הררוע הנשיה הבהאו ,אנ ידמע ךבכשממ
 ףיוא העטש רעגעלעג ןייד ןופ ,ריד טעב ךיא

 -וווו ?.רימ וצ עבעיל עטלַא ןייד קעוורע ןוא
 ךעידוהל ךרבק לא הנה יתאב :סע טסייה רעט

 ריד ןעמוקעגרעהַא ןיב ךיא" =-ךרב תרצו רעצ

 ןופ תורצ יד ןוא רעצ םעד ןעסיוו ןעזָאל וצ

 -ַאק א ,ךיוא רהיא טניפעג טרָאד ."ןהוז ןייד

 טימ תמ א ןופ רבק םעד ףיוא ןעגָאז וצ לעטיּפ
 .ךָאנ ןוא םולח ןיא טדערעג טָאה רהיא ןעכלעוו
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 ןוא ,"עגנַאלש-טָאגבָא" העז) .ערעדנַא עלעיפי

 .("םזישיטעפ"

 -סער רעד ויא רעזעניכ עגיטנויה יד ייב

 -ַאנָאוצַאנ ַא ןרעטלע ענעברָאטשרעּפ ראפ טקעּפ

 וירד עטשרע יד .טכילפ עזעיגילער ַא יוװ על

 םענדָאמ א ויז ןעטלַאה לירּפַא ןופ ןעכָאװ

 טלָאמעד ןענייז םירבק יוד .תומשנ תורכזה

 -רעפ יד ןופ ןעילימַאפ יד ןוא ,טרעגַאלעב

 .בוט-םוי ַא ןיא יוװ טרָאד ןעסע ענעברָאטש

 רעביא סעּפע ייז ןעוָאל טייצלָאמ ןעדעי ךָאנ

 -עב וליפא .ןעטדיוט ן'ראפ רבק םעד ףיוא

 ןעלעיצעּפס ןעגירק גנורעיגער רעד ןופ עטמַא

 ןרעייפ ןענָאק וצ טווצ עסיוועג ַא רַאפ בָאלרוא

 גינעק-עציוו רעשיועניכ רעד .בוט-םוי םעד

 געט 80 ןערהָאפ טזומעג לָאמַא טָאה ןיקעּפ ןופ

 םעד ףיוא זיא רע ,ןעמַאמ ןייז ןופ רבק םוצ

 עוייר יד טָאה רע ןוא ןערָאװעג קנַארק געוו

 .ןעבעגעגפיוא טינ

 -גנע ןַא(11418'0 0.) ,םלרַאשט רעהָא

 -םעירטסידלָאק יד רעביא רידנַאמָאק רעשיל

 -עמַא ןיא 1180 ןיא ןעמוקעג ,1786 עידרַאג

 ןעגעג טפמעק ןוא טנעמיגער ןעזעיד טימ ַאקיר

 טעדנואוועג רעבָא טרעוו ,שידלעה רהעז ןעירג

 רעטנוא ךיז טיג ןוא דרָאפליג ייב ףמַאק ם'ניא

 טנעיד .ןלָאקניל לארענעג וצ ןואטקרָאי ויב

 עשילגנע עגינייא ןיא רָאנרעװָאג סלַא רעטעּפש

 סלַא רעטלַארביג ןיא רע טברעטש .סעינָאלַאק

 | .1809 ןוא רָאנרעװַאג

 גרעב ַא ( ימ .טנעירָא) ,ןַאמרעהַא

 טרָאד .ןַארוט דנַאל ןיא ,ןעיזרעּפ ןופ ךילדרָאנ

 -ַאד ןופ ןוא ,ןַאמירהַא ןופ ןהָארט רעד זיא

 רעביא הלבח יכאלמ יד סיורא רע טקיש ןענ

 םעד טימ טסַאלַאּפ ןייז .טלעוו רעצנַאג רעד

 עטסערג יד טימ טכַאװעב ןענייז ןהָארט

 .וװמוקוצ סעטוג ןייק טרָאד לָאז סע םיקיזמ

 שי עי שיט שיט יט שיט קייט שיט טיי יי שיט שיט קייט קייט קייט קי עי עי שיק ןעיימ עייס שי עי עה טשיימ ,עייט עי שיט שי עי עי עי עי יי טיט עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי 4

 רעד .(דניופ -- 81 :שיורעּפ) ,ןַאמירהַא

 רעד ,ןָאיגילער עש'רעטסַאָארָאז רעד ןיא ןטש

 ווו ,טיוט ןוא סינרעטסניפ יד רעביא רעשרעה

 רעד זיא .ןעזייב םעלַא ןופ רעפעש רעד ךיוא

 ןיא ןוא (.ד.ז) דוומרָא ןופ רעדורב רערעגנוי

 -עג ךיז ןעבָאה ייז טייז ךילדנייפ ןעבלעזמעד

 ךיז רע טָאה גנוגידייהטרעפ ןייז וצ .טדיוש

 םהיא ןעכַאװעב עכלעוו לעפייט 6 ןעפַאשעג

 סָאד) רעדורב ןייז ןעגעג ףמַאק םעד ןיא

 "הַא ."סוויד" ןעפורעג ןערעוו עזעיד .(טכיל

 ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא טפָא טניישרע ןַאמיר

 -כרוד םוא געילפ עגיטפיג רעדָא גנַאלש ,בייוו

 רע טָאה "סוויד" 6 יד .דלעוו יד ןרעדנַאוװאוצ

 ,רעטיילגעב 6 ס'רעדורב ןייז ןעגעג גיטוונ

 רעיזרעּפ יד .ןעדנַאפסַאשמַא ןעסייה עכלעוו

 רעדורב ןייז טימ ךיז טעװ רע זַא ןעביולג

 ןעוו רעטלַא-טלעוו ןעט4 םעד זיב ןעגָאימורַא

 רעדורב ןייז טעוו הת'כ ןייז טימ ןַאמירהַא

 רעביא טעוװ רע ,ןעגעיזעב ןעטוג םעלַא טימ

 חוכ רעד זיב ןעשרעה ןיילַא טלעוו עצנַאג יד

 טעוו ןוא ןערעוו טיינעב טעוװ רעדורב ןייז ןופ

 התיכ ןייז טימ ןַאמירחַא ףמַאק ןעגנַאל ַא ךָאנ

 יד .ןעביירטרעפ טלעוו רעד ןופ גיבע ףיוא

 "ווו יד טָאה רע זַא טגָאז (.ד.ז) ַאטסעװַא-דנעז

 רעפעש רעד זוא רע ."הדינ" טכַאזרוארעפ רעב

 .עכילמהענעגנַאנוא ןוא עניורנוא סעלַא ןופ

 וצ הואת יד ןעפַאשעג ןַאמ םעד ןיא טָאה רע

 םעד וצ הואת יד וורפ יד ןיא ןוא יורפ יד

 .ןַאֹמ

 -וצנירּפ) ייווצ עזעיד ןעשיווצ ףמַאק רעד

 ַאטסעװָא-דנעז רעד ןיא טרעוו רעדירב (ןעּפ

 .ןעבירשעב רָאלק שיטסירעטקַארַאכ רהעז

 ךילדנע טעוו ןַאמירהַא" .(61 ,1 ַאטסעװַא)

 טדיוט ןייז טימ ןוא ןעברעטש טייצ רעד טימ

 .טלעוו-רעּפרעק עצנַאג יד ןערעטשוצ רע טעוו

 םהיא ףיוא טעוו טלעוו רעד ןופ גנורעטשוצ יד
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 ר ער,

 םָאוטשילַאטעמ םענעצלָאטשעג םעד ןעסיגסיוא

 רעועיד .דרע רעד ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו

 ןוא ןענערבסיוא טעוו םָארטש רעגירעי יפ

 -עוו ןעמַאלּפ יד ,עטכעלש סעדעי ןרעטוילסיוא
 סעגיבע ןווא וצ ןעגינייארעפ ןַאד ךיז ןעל

 ןַאד ךיז ןעלעוו ןַאמירהַא ןוא דזומרָא ,טכיל

 עדייב ןוא רעדיילק עגילויה טימ ןעדיילקנָא

 "דעוי" טימ ןעבעל ךילקילג ןַאד ייז ןעלעוו

 .טייקגילעזקילגלַא וד

 -רימרָאפער רעד ןייז וצ טנווש ןַאמירהַא

 םהעטשעב םרָאפער רעד ,ןמש רעשולביב רעמ

 -טסבלעז סלַא טנוישרע ןַאמירהַא סָאד םעד ןיא

 "רעטנוא ןַא זיא ןטש רעד דנערהעוו ,רעשרעה

 ןיא טסנָאז .להעפעב ס'טָאג וצ רענעפרָאװ

 -דנעז רעד ןיא 'וו הַאנייב בויא ןיא רע

 טלעדנַאוװרעפ טדיוט םעד ןעגנערב וצ .ַאטסעװַא

 ַא וצ (ב"י רזעילא 'ר יקרּפ ךָאנ) ךיז רע

 (הואת =הוח) יורפ יד טדערעביא ןוא גנַאלש

 טיג טרהיפ דניו עזעיד .ןעגידניז לָאז יז

 בצעב :ךולפ םוצ ךיוא רונ ,טדיוט םוצ רונ

 ןיא .ווז.א ,ךתקישת ךשיא לאו םינב ודלת

 ."ןימרוהַא" רע טסייה (ט"ל ןירדהנס) דומלת

 .(?ַאטסעװַא-דנעז" ,"ןטש" ךיוא העז)

 "ודב רערעטלע (רהָאי 8 טימ) רעד ,ןרהא

 ,דבכוי ןוא םרמע ןופ ןהוו ,השמ וצ רעד

 'א) "טוקלי" םעד ךָאנ .יול טבש םעד סיוא
 סיוא ןעמָאנ רעד טמוק "רשיה רפס* ןוא (6

 הערּפ ןעוו ,לייוו ; ןרעגנַאוװש == רה טרָאװ םעד

 (99 'א תומש) להעפעב ןעמַאזיורג םעד מָאה

 םהיא טימ רעטומ ןייז טָאה ןעבעגעגסיורַא

 1 | .טרעגנַאוװשעג
 .טינ לעביב יד טלהעצרע דנעגוי ןייז ןופ

 תומש) לָאמ ןעטשרע םוצ םהיא טרעניארע יז

 -רע ןַא ןעזעוועג ןיוש זיא רע סלַא (14 'ד

 םָאה רע .ןַאמ רענעמַָאקלָאפ ןוא רענעסקַאַיו

 יַאנ םעד טימ ;יורפ ַא טַאהעג טלָאמעד ןיוש

 ןוא ,הדוהי טבש םעד סיוא ,עבשילא ןעמ

 .רמתיא ןוא רועילא ,אוהיבא ,בדנ : ןהיז רעיפ

 ףיוא רעדורב ןייז טימ ךיז טגינייארעפ רע
 -סגנואיורפעב םעד ןיא ,ןידמ וצ געוו םעד

 ר

: 

 ו

 םעד סיוא טפַאשטכענק עשידיא וד ןופ ןַאלּפ

 -ערּמשרָאפ סלַא םהוא טנעיד .ךָאי ןעשיטּפיגע

 -ביוו עדעי ןיא םהיא טיילגעב ,הערּפ ווב רעכ

 -לעטש סלַא םהיא טנעיד ןוא תוחילש עגיט

 תומש) טייהנעזעװבַא ןיוז ןיא רעטערטרעפ

 -עגייב טָאה טסבלעז רע להָאװבָא .(14 ד"כ

 -םיוא ןעפלָאהעגטימ ן'השמ ךיוא ןוא טניואוו

 ןעטּפיגע ןיא רעדנואוו עכולטעג עלַא ןערהיפ

 .ןעגעג גונעג טסיירד טינ ךָאד ךיו רע טגווצ

 -לָאג ַא ןעלעטשוצפיוא קלָאפ ןופ גנַאלרעפ רעד
 השמ ןעכלעוו ףרואוורָאפ רעד .בלַאק םענעד

 (? חוה םעה ךל השע המ) טכַאמעג םהיא טָאה

 םענווא טפור ןעמ יוװ רעגייטש ַא ךיז טרעה
 ףא דחי לא) רעפטנע ןויז ןוא ,"גנולגוופ"

 (אוה ערב ֹוכ הוה םעה תא תעדו התא ,ונדא

 -רָאפ ןעועיד ןופ גנוגיטכערעב יד טגיטעטשעב

 ןופרעד טמוק סע וא ,ןעגָאז תובא יד .ףרואוו

 רעבָא ,םולש-ףדור א ןעזעוועג זיא רע סָאװ

 רעזעיד ןופ טַאטלוזער סָאד ןוא סעכ ס'השמ
 .גנוגידלושטנע ַאזַא טינ טביולרע טייהכַאוװש
 טלָאװ ,םוהטרעריטרַאמ ַא טריקיויר רע טלָאװ



 194 ןהכה ןרהַא 7208
 י.י שיט שיטישייה עי ,עיט יט עייט עי עי שי שייה ,עייה ,שיהי עיה עי עי יה עי שי שי עה שי שיח יה יה עי עי עי עי עי קי עי קי עי עי עי עי עי עי גיי יהא גיי גיי עס שי עי עס עי קי עי קי

 ןופ ןעבעל סָאד טרָאּפשעג ןעבָאה טכויליפ רע

 ענייז ךרוד ןענייז עכלעוו ,ןַאמ 8,000 יד

 -לעורעד  .ןערָאװעג ט'גרה'עג םולש-תופידר
 ויב ךיוא ךיז טגיוצ ןעביולג רעכַאװש רעב

 גענייז עבלעוו ,אוהיבַאו בדנ ןהיז ייווצ ענייז

 -נוורֲַא רַאפ ןכשמ ןיא ןערָאװעג טנערברעפ

 ,ויוה ס'טָאג ןיא רעיופ סעדמערפ ןעגניירב-

 טייצ רעד ןיא השמ וצ יירטנוא ךיז טגייצ
 קלָאפ סָאד ןעצעה ןעמונעג טָאה םירמ ןעוו

 רע לייוו רַאפרעד ,רעבעגצעזעג רעייז ןעגעג

 .וורפ עשידוי-טינ ַא טַארייהעג טָאה

 לָאמ ןעטייווצ םוצ זיא השמ יוו םעדכָאנ

 טָאה ןוא ןעמוקעגרעטנורַא יניס גרַאב ןופ

 ףיוא רע טָאה ,טלעטשעג גיטרַאפ ןכשמ םעד

 -שרע םעד סלַא טבלַאזעג ןרהַא להעפעב ס'טָאג

 .םינהכ סלַא רעדניק עניוז ןוא לודג-ןהכ ןעט

 ןעפורעגסיורַא דלַאב טָאה גנַאר רעיינ רעזעיד

 ,טבש ןייו ןופ עטסעטלע יד ןעשיווצ האנק ַא

 ַא טימ ןענַאטשעגפיוא זיא חרק רעסיוועג ַא

 ןענהָאזרעּפ עטנענימָארּפ 980 ןופ עדנוימעג

 טכיזבַא רעד טימ ("חרק" .ז) םהיא ןעגעג

 רעבָא ,ןעביירטוצרעטנורַא טמַא ןייז ןופ םהיא

 ךיוא טָאה גנוטיירטשנייא עטולָאזער ס'השמ

 ווו םעדכָאנ .טעטערעג עיצַאוטיס ס'נרהא ָאד

 גנוקניונייא וד טניואוועגייב טָאה קלָאפ סָאד

 -וטלָאוװער ןעמונעג סע טָאה ותדעו חרק ןופ

 םעד טימ (6 ז"י רבדמב) .השמ ןעגעג ןער
 סנעבעל-נעשנעמ 14200 עיוינ סָאד טַאמלוזער

 -כינרעפ טנעמטנוָאּמַא ס'גנרהא בעילוצ ןענויז

 -גולעג ן'השמ סע זיא ךילדנע .ןערָאװעג טעט

 בַאטש לעדנַאמ ןערַאברעדנואוו םעד .ךרוד ןעג
 -נַא ןייק ליוו טָאג זא ,קלָאפ םעד ןעזייוועב וצ

 ענייז טימ ןרהַא סלַא הנהכ רעד ןיא ןרעד
 ןוא ןרהא וצ טָאג טגָאז ךילדנע .ןעמוקכאנ
 יעג זיא רעכלעוו ,רה גרַאב םעד ףיוא השמ

 ןרהַא" ,םורא ןופ ץענערג םעד ףיוא ןענַאטש

 א ןעמוק טינ ףרַאד רע ,ןעברעטש ָאד לָאז

 וד וצ ןעבעגעג בָאה ךיא סעכלעוו דנַאל םעד

 םייב טרָאװ ןיימ טָאה רהיא לייוו ,לארשי יגב

 ס'ןרחא סיוא היצ ,טסנעּפשעגרעדיוו הבירמ-ומ

 ."ןהוז ןייז רזעילא ןָא ייז דיולק ןוא רעדיילק

 טרָאד זיא ןרהא ןוא ןָאטעג יוזַא טָאה השט

 1619 רהעפעגנוא) .טלא רהָאי 198 ןעברָאטשעג

 ןוא ןוא (גנונכער-טייצ עגיטצעי וד ראפעב

 טכארבעג רבק וצ ןהיז ןוא רעדורב ןייז ןופ

 טנייועב םהיא ןעבָאה ןעדוי יד .ןערָאװעג

 ,געט 80 עצנַאג

 :סע טסויה םישרדמ ןוא דומלת םעד ןויא

 השמ זיא טדיוט ס'ןרהא ןופ גָאט םעד ןיא

 טימ טָאה ןוא טלעצעג ס'ןרהא וצ ןעמוקעג

 קוסּפ ,8 לעטיּפַאק ויב תושארב טנרעלעג םהיא

 רפע לאו התא רפע-וכ" טסיוה סע ואוו ,

 ס'טָאג טקעדטנע השמ םהיא טָאה ןַאד ,"בושת

 ןענייז ייז סלא .ןעברעטש זומ רע וא להעפעב

 ַא ךיז טָאה גרַאב ץיּפש םעד ףיוא ןעמוקעג

 ַא ןענַאטשעג זוא טרָאד ןוא טנעפעעג ליוד

 סעדנענערב ַא טימ שיט רעטיורגעג ַא ,םעב

 ֹוד טדיילקעגרעביא השמ טָאה טרָאד .טכיל

 ןרהא ןוא ןהוז ןייז ףיוא ןרהא ןופ הנהכ-ידנב

 טָאה טָאג ,טעב ןיא ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה

 ויא המשנ יד ןוא ןעבעגעג שוק ַא םהיא

 ןוא ןרהא זא ,טגָאז האבר שרדמ רעד .סיורַא

 ףיוא ןעהעג עכלעוו םיכאלמ ןעניוז השמ

 טכיורבעג שרדמ רעבלעזרעד .רעטוול ס'טָאג

 התיה תמא תרות" :קוסּפ םעד םהיא היוא

 ערהעל יד -"ויתפשב אצמנ-אל הלועו והיפב

 ,ליומ ןייז ןיא רע טרהיפ מייהרהַאוו רעד ,

 -ול עניו ןופ טינ לָאמנויק טמוק טכערגנוא

 טרעוו רבק ס'ןרהא -- (6 'ב יכאלמ) ןעּפ

 ףיוא ןייז וצ ןעבעגעגנָא רענַאדעמָאהַאמ ןופ

 טהעטש סע ואוו ,"רה" גרַאב .ןןופ ץיּפש םעד .

 -ָאהַאמ ןופ ליטס םעד ןיא טיובעג ,להא ןַא

 רענַאדעמָאהַאמ יד ןיהואוו ןוא ,טיוא סדעמ
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 4500 ןוא גרַאב רעד .ןעטעב ךילרהעי ןעהעג

 ,רבדמ רעד ךיז טהעז טרָאד ןופ .ךיוה סופ

 טרעדנַאוװעג ןעבָאה ןעדוי יד ןעכלעוו ךרוד

 .ונס גרַאב םוצ םירצמ ןופ |

 -ףיב ,(םייח ןבא) ,םהרבא ןב ןרהא

 טבעל .רָאטַאטנעמָאק רעשי'דומלת ןוא רעשיל

 רע ואוו ץעפ ןיא טרעדנוהרהא' ןעט17 ןיא

 .תוב ןופ רענווא טייצ ַא רַאפ ןעזעוועג ןיא
 -םיורַא קרעוו ענייז גידעגעוו ךָאנ טרהָאפ .ןֹיד
 -רע טרָאד ןענייז סע עכלעוו ןופ ,ןעבעגוצ

 ןברק" ,'ןרהא תודמ" ,"ןרהא בל" ןענעיש
 טרעוו ןוא אניטסעלַאּפ ןיא טברעטש ."ןרהא
 .רעריזיטַאּפמיס עלעיפ ןופ טנייוועב

 רעטרהעלעג ,רזעילא ןב ,ןורהאה ןרהא

 וד רַאפ ם"במר ןופ רעפמעקעב ןוא ףָאזָאלופ

 1500 ָאויַאק ןיא .בעג .טייז רעש'מיַארק

 .1810 ןיא לָאפָאניטנַאטסנָאק ןיא .טשעג ןוא

 ,ידעמָאקינ ןיא טיוצ עגנַאל ַא רַאפ טבעל)

 יד ןעשיווצ טעטירָאטיוא סלַא טרירוגיפ רעבָא

 "על ןייז ןופ טייצ עטצעל וד רַאפ רע'מיַארק

 טוג ןעזעוועג זיא .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעב

 ןוא עיפָאוָאליפ עשיבַארַא רעד טימ טנַאקעב

 .ווו רָאפעב ןעטפירש עשיערבעה עלַא הַאנייב

 "םייתה ץע" ןייז ןיא ךיז טגיוצ ןוא טייצ

 ןייז ןיא ךיוא ןוא "ןדע ןג" ןייז ןיא יװ

 -וגָאל ,טסיוג רעקרַאטש ַא סלַא "הרות רתכ"

 ּפָאק רעדנעקנעד ףעיט ןוא טנַאטוקסיד רעש

 -רַא עסַאמ ַא טימ םיכובנ הרומ ןעגעג טיורטש
 .רעכיב עגירעהירפ סיוא ןעמונעג ןעטנעמוג
 -ורָא גינעוו טָאה ם"במר רעד זַא ךָאנ טזייוו

 טביולג ןוא ןעטפירש ענויז ןיא טעטילַאניג

 ס'וסדה הדוהי ןופ ןעמונעג לעיפ טָאה רע זַא

 99 ןענעישרע ויא סעכלעוו ,"לוכשאה" רפס

 עלַא יו ."הקוחה די" רעד רָאפעב רהָאו

 -ָאעג ווא הרות יד זַא ,רע טביולג רע'מיַארק

 וַא ןוא םלועה תומא עלַא וצ ןערָאװעג טרעפ

 -ווק .ןעגנַאפמע רהיא ןעבָאה ןעדוי יד רונ

 ףיוא ןרעדנע וצ רהיא טכער סָאד טָאה רענ

 רע טביולג רַאפרעד .בַאטשכוב ןויא רַאגָאז

 -וולרע ןעטסי'דומלת יד לייוו דומלת ןיא טינ

 טהעטש םעד ןיא .טינ ןערָאט ייז סָאװ ךיז ןעב

 -ןג" ןיוו .ץַאונעגעג ןיא ם"במר םוצ רע

 טרהעעג לעיפיווַא רע'םיַארק ייב טרעוו "ןדע

 רעוו .ןעדוי עלַא ייב "םיכובנ הרומ" רעד יו

 ןעמיצנירּפ ןוא ןעעדיא יד ןערידוטש ליוו סע

 ס'ןרהַא ןעטכַארטעב ןָאק רע'טיַארק יד ןופ

 .דנעבעגסַאמ סלַא קרעוו

 .רעגנוי רעד ,ידעמָאקינ אליא ןּב ןרהא
 ןעט18 גנַאפנָא ןוא .בעג .םיַארַאק עטרהעלעג ַא

 -ונ ןיא 1509 ןיא .טשעג ןוא טרעדנוהרהָאי

 ןעועוועג רבחמ טָאה .(ןעיזַא-נוולק) םעדָאק

 ןןא .ןדע-ןג" םעד ןוא ,'םייח ץע" סעד

 -ריומש םעד ףווא ועכיב עשיפָאזָאלופ עגינייא

 טָאה ןעמ .םיכובנ-הרומ ס'ם''במר ןופ רעג

 םינ םהיא ידכב רערעגנוי רעד ןעפורעג םהיוו

 רעמיַארַאק ןרעדנַא ןַא טימןעלסקעוורעפ וצ

 רעד ןוא טבעלעג טָאה רעכלעוו ףסוי ןב ןרהט

 ויולב ןעזָאלעגרעביא טָאה ןוא טדָאטש עבלעז

 .ןעטנעזמגַארפ רָאָאַּכַא

 םעד רעטנוא טנַאקעב ,רזעילא ןב ןרהא
 טעַאּפ ַא .רעדנילב רעד =="רוהנ-וגפ" ןעמָאנ

 ןעמ .תפצ ןיא טרעדנוהירָאהי ןעט10 ןיא

 רעבָא דנילב ןעריובעג זיא רע ביוא טינ סייוו

 םיריש גנולמַאז ןייז זַא רעכיז זיא ןעמ

 סהוא ןופ זיא "תפנצמה" ןעמָאנ םעד רעטנא

 -עג דנילב זיא רע ןעוו ןערָאװעג טסַאפרעפ

 עסייה ַא ךיז טהעז םירוש ענייז ןיא .ןעועוו

 םיתוה:רה םוצ לעיצעּפס ןוא ןויצ וצ עבעיל

 .ןעפָאלש םיאובנ וד ואוו

 -עג ַא ,ןעירדנַאסקעלַא ןופ ןרהַא
 -עג .טרעדנוהרהָאו ןעט7 ןיא דוי רעט'דמש

 -ורג ןופ ןעגנוצעזרעביא ענייז ךרוד טמהיר

 רעשיריס רעד ןיא קרעוו עשיניצידעמ-שיק
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 ײַארַא יד ןעבָאה םהיא ךרוד .ןיירַא ךַארּפש

 -פעשעב ןעמונעג לָאמ ןעטשרע םוצ ךיז רעב

 ךרוד .טסנוקילייה עשיכורג רעד טימ ןעגיט

 -ווז ןעקָאּפ זַא ןעמ סייוו קרעוו ענעגויא ענייז

 יּמיגע ןעטלַא ןיא ןעזעוועג טנאקעב ןיוש ןענ

 .ןעט

 ."רשָא ןב" טנַאנעג ץרוק ,רׁשָא ןב ןרהַא

 900 ןעשיווצ טבעל ,הרוסמ לעב רעטמהירעב

 טימ לעביב יוד טָאה .הירבט ןיא 960 ---

 -ער לָאמ עגינויא ןוא ןעבירשעגרעביא תודקנ

 -נע ענוילק ַא טימ ..הרוסמ וד ךָאנ טרידיוו

 יב טסקעט ןייז זיא ולתפנ ןב ןופ גנורעד

 יקדקד" רפס ןייז .ןעבילבעג ךָאנ טצעו
 טשרע ןערָאװעג ןעבעגעגסיורַא זיא "םימעטה

 -ָאוװעג ןעבעגעגסיורַא רעדיוו ןוא ,1817 ןיא

 םעד רע טםעדנירגעב םהיא ןיא .1870 ןיא ןער

 םהיא טלַאה ץערג .תודקנ ענייז ןופ סיזַאב
 טרעדניה טקַאפ רעועיד .רעמיַארק ַא רַאפ

 -ּפיגע ןוא אניטסעלַאּפ ןופ םינבר יד טינ רעבָא

 -סומ ַא סלַא טסקעט ןייז ןענעקרענַא וצ ןעט

 .(תודקנ .ז) רַאלּפמעוקע רעט

 היטחנ 'רב השמ ןב ,היכרב ןרהַא
 רעמרהעלעג רעשידוי רענעילַאטיא ,אנירומד

 ריסח) ,אנידומ ןופ לליה 'ר ןופ דימלת ןוא

 ,"קבי רבעמ" ןופ רבהמ רעד ויא (שודקו

 ונקת ,"רחשה 'יריעמ" ,"רקובה תרומשא'"

 רוביה" ,"שדוק ידגב" ,"הקדצ ליעמ" ,"רהוזה

 ,"ךו תיז ןמש" ,"שדוק תחשמ ןמש* ,"הלבקב

 1689 ןיא טבעל ."ןרהַא ןגמ" ,"רפש ורמא"

 ןייז בעילוצ תפומ לעב ַא רַאפ ךיז טלַאה ןוא

 .הלבק ןיא עסינטנעק עסיורג

 -נַאק סיוא (יברלַא) ,ןוׁשרנ ןב ןרהַא

 ,לבקמ לעב רעטרהעלעג .ןעיליציפ ןיא ַאינַאט

 .טנַאטוּפסיד ןוא גָאלָארטסַא

 ַאזיוערט ןיא טרידוטש .14800 ןא 0

 סמרָאוו ןרהַא --- רׁשָא ןב ןרה
 יי געי ,ץיס יה עי זיפ ,?יה עי יה עי יה שיהיה עמ עי עי עי עי עה עי עי עי; עי עשיה עי עי יה יה עי עי עי עיימ ;עיה עי עי"
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 ,ייקריט ,ןעטּפיגע טזיירעב ןוא (ןעילַאטיא)

 "עדנַאװעב סלַא .םירק יד ןוא ,אניטסעלַאּפ

 רענעק ןוא רוטַארעטיל עשיבַארַא וד ןוא רעט

 טגעלֿפ טפַאשנעסיוו ןוא עיפָאזָאליפ רעד ןיא

 -וא םעלַא טימ ןעטיירטש ארזע ןבא יו ,רע

 טימ ןעטופסיד ןעבָאה ךיוא טגעלפ .סעלַא רעב

 יד טימ ,ןעט5 םעד ןיטרַאמ טסבַאּפ םעד

 -עג טינ ןעבָאה עכלעוו על טימ ןוא רעמיַארק

 עלעיפ ןיא טָאה .הֹּפ לעבש הרות ןיא טביולג

 י"שר טגידלושעב שוריּפ ןייז ןופ ןעלעטש

 עלַא .דומלת םעד טינ טהעטשרעפ רע זַא

 ןייז ןיא טנָאמרעד רע עכלעוו קרעוו ענייז

 -עג ןעריולרעפ ןענייז י"שר ףיוא שוריּפ

 םגָאז ןוא ,טינ סָאד טרעיודעב ץערג .ןעגנַאג

 ,טנעקעג סטשינ ךילדנירג טָאה יברלַא סָאד

 ערעדנַא .ךילכעלפרעביוא סעלעיפ ןרעדנָאז

 -םיוהעב סעלרעּפ .טינ ן'ץערג טימ ןעמיטש

 .לייטנעגעג סָאד טעט

 .ץעמ ןופ רעניבַאר זיירק ,סמרָאװ ןרחַא
 .טשעג ןוא ןרעטוָאלסווג ןיא 1784 ןֹיא .בעג

 -ובָאר ַא סיווא טמַאטש .ץעמ ןיא 1880 ןיא

 רעמָאפ ןיוז ייב טשרעוצ טנרעל ,עילימַאפ רענ

 ןופ הבישי רעד ןיא רעטעּפש ,עלרעבא םהרבא

 יד רעטנוא ןענַאטשעג ןַאד ויא עכלעוו ץעמ

 רעניבַאר זיירק ,גרובצניג ביל 'ר ןופ גנוטייל

 -ונעג רע טָאה טרָאד .טדָאטש רעבלעזרעד ןופ

 רעד טימ טָאה ןוא ,תונבר ף*יוא הכימס .ןעמ

 -רעניבַאר יד ןעמוקעב הבישיה שאר ןופ ףליה

 -עגנָא טָאה רע עכלעוו ,ןעגניכירק ןופ לעטש

 ןופ טדיוט םעד ךָאנ .רהָאי 7 רַאפ ןעטלַאה

 -רע 1785 ןיא ןרהא זיא גרובצניג ביל 'ר

 .ןעמענוצרעביא לעטש ןייז ןערָאװעג טלהעוו
 יד ןענרעלרע וצ ןרעגנוא רהעז ןעזעוועג ויא

 -ולעג לעיפ רַאפרעד טָאה ןוא ךַארּפש ס'דנַאל
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 ."עג טָאה סעכלעוו ,גנורעיגער רעד דצמ ןעט
 -נַארפ ןענעק ןעוומ רעניבַאר זַא ץעזעג ַא טַאה

 .שיויוצ

 -רָא ןַא ןעזעוועג רע זיא ןעבעל ןייז ןיא
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 עי עי יא עי עי טיט יא יה עי ,עייה עי ,עיה,ץייה עי עי :עייה עי עי עי ,שיימ עי
 טא? ראפש לט ראו "סאו סט סיי רוטע ללא סע "ראט לאס סא שנעלע "ססאטע ראטע "לע אס "סאמע "נא

 ןעמרָאפער טרירעלָאט רעבָא טָאה ,סקָאדָאהט

 ךיז רע טָאה גידנעסיוו םינ זַא ,לעיפיוזַא

 טימ ןעסיירטימ טוָאלעג ןעטכיזניה לעיפ ןיא

 -ווצנַארפ רעד ןיא .ןעגנובערטש-םרָאפער יד

 ןופ רע ויא ןָאיצולָאװער רעשיז

 ךיו טָאה רע זא ןערָאוװעג ןעסירעגניה יוזַא

 / םרָאפינוי םעד ןוהטעגנָא ,טלָאגעגבָא דרָאב יד

 -ַאלשעגנָא ןעהייר עדנעפמעק ֹוד ןיא ךיז ןוא

 ןעדוי ערַאבגיוט עלַא ךיוא טָאה רע .ןעכ

 םעד .ןעגלָאפ וצ לעיּפשייב ןייז ןעהטַארעג

 -כַא עלַא טגיוצעג רע טָאה סַאלק-רעטייברַא

 והילא ןהוז ןייז טָאה רע סָאװ טימרעד גנוט

 ןעזעוועג ךיוא זויא רע .הכאלמ א טנרעלעג

 "ַאנ סעכלעוו ןירדהנס םעד ןיא דעילגטימ ַא

 ןוא ןעפורעבנייא ךיירקנַארפ ןיא טָאה ןָאעלָאּפ

 עניוז טימ טכַאמעג קורדנייא ןעטוג ַא טָאה

 עש'דומלת עגינווא ןופ גנוטוידסיוא עלַארעביל

 ןעדוי ןעשיווצ גנוחיצעב רעד ןעגעוו ןעלעטש

 "נַאהעב "רוא ירואמ" ןייז .ןעדוי-טינ ןוא

 "ךורע ןחלש" ,דומלת ןופ ןעלעטש עלעיפ טלעד

 -ווו .לכש ןעדַארג ַא טימ "םייחה חרוא" ןוא

 ךיו טניפעג לעביב יד רעביא שוריּפ ַא רענ

 .טקורדעגנוא ךָאנ

 -גנע ןופ יבַאר-ףעישט ,קרָאי ןופ ןרהַא

 ,קרָאי ןיא 1190 ןיא .בעג .1986 ןיא ,דנַאל

 רעד ןעועוועג זיא 1285 ןיא .טשעג ןוא

 וצ זיא ןוא עקסָאי רעיסנַאניפ םעד ןופ ןהוז

 בעילוצ רהעמ ןערָאװעג טנַאנרע לעטש ןייז

 טלָאמעד .עסינטנעק עניוז סלַא םוטכייר ןייז

 -עג טכַארטעב דנַאלגנע ןיא ןעדוי וד ןענייז

 ובַאר-ףעישט ַא ןוא ןעגעיצ-ךלימ סלַא ןערָאװ

 "עג םורַאד זיא רעטסכייר רעד .רעקלעמ סלַא

 טָאה גינעק רעד .עלַא רַאפ בורע רעד ןעועוו

 -ערּפ ענעדעישרעפ ךרוד ןעמונעגבָא םהיא ןופ

 .טגָאמרעּפ טָאה רע סָאוו סעלַא טעמכ סעיזנעט

 טָאה רע זַא ,ןעועוועג דשוח םהיא טָאה ןעמ

 לעטמוטעג

 טָאה גינעק רעד ןוא ןעטקַא ענינווא טשלעפעג

 -עגסיוא םהיא ןופ עיונעטערפ עזעיד ךרוד

 .קרַאמ 89,000 ןופ עמוס ענייר יד טקירד

 .ןוא טעַָאּפ ַא ,הפורה ףסוי ןב ןרהחא

 1960 ךרעב עכולס ןיא .בעג ,ןיצעדעמ רָאטקַאד

 ןוא ןעבירשעג טָאה .1800 ןיא .טשעג ןוא

 ,רעכיב עשינוצעדעמ גילדנהעצ ַא שיבַארַא
 ןוא םיריש עלעיפ ךיוא טווצ רעכוולגוצ ןוא

 םעד ףיוא שוריּפ ןייז .שיערבעה ןיא םיטויּפ

 רע טָאה 'רהבמה" ןעמַאנ םעד רעטנוא שמוח

 ןעזעוועג טלַא טינ ךָאנ זיא רע ןעוו טסַאפרעפ

 ןייז ךָאנ ןענייז םיטווּפ עניוז .רהָאי 90 ןייק

 םידרפס יד .ןערָאוװעג רעלוּפָאּפ רהעז טיוט

 רעייז ןיא החילס ַא ןייז טנייה ךָאנ ןעבָאה

 .םיטויּפ לעסיב טכערַא ןוא רוזחמ

 -עג רעשמיַארק רעסיורג ,ףסוי ןב ןרהַא

 -עג ,טרעדנוהרהאי ןעט18 םעד סווא רעטרהעל

 ,"שודקה" ןעסָאנעג-סנעביולג ענייז ןופ טנַאנ

 -וצידעמ סלַא טריציטקַארּפ ."ברה" ךיוא יו

 ךיו טגיטעפעשעב ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןיא רענ

 -"ףךומלת ,עיפָאזָאליפ טימ ךיוא גיסוולפ רהעז

 רהעז .עיועָאּפ עזעיגילער ןוא רוטַארעטיל עש

 רעד ןערָאװעג רע ווא (רהָאי 19 וצ) ,גנוי
 (םירק ,טַאכלוש) ,טרָא-סטרובעג ןייז ןופ בר

 עטנענימָארּפ עטשרע ןייז טכאמעג טָאה ןוא

 "עד יד טימ תובושתו תולאש ןֹוא גנונוושרע

 רע ."הנבל-שודיח" ןעגעוו םינואג עגידטלָאמ

 ןיא עסינטנעק עכילדנורג טגיוצעג טָאה

 זוא רע .י"שר ןוא ,ם"במר ,ארזע ןבא דומלת

 רע'מיַארק יד ןופ רעטשרע רעד ןעזעוועג

 -עטש וצ ךיו טגָאוװעג טָאה רעכלעוו ,םינואג

 ווזַא רָאנ רעבָא ,דומלת םוצ שיטַאּפמיס ןעל

 תרות טימ רתוס טינ זיא רע ואֹו טייוו

 שוריפ ַא) "רבחמה רפס" ןיוז ןיא  .השמ

 -ודריווקרעמ ַא רע טגייצ ,(השמ תרות ףיוא

 ןירַאד טכילנהע ןוא ,ליטס ןיא טייהרָאלק עג

 -רָאפ ןייז ןירַאד טגייצ .הרוע ןבא םעד ץנַאג

 -לעוו ,טסייג ןעשיאויטרַאפנוא ןוא ןעדנעש +
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 עי עיו עי עי שיהיה עי עמ עי עי עי עי שי ,עייט עי שי שיט
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 {ןעו טקנעד רע סָאװ ןעגָאז טיירעב זיא רעכ

 רע .םוהטרעמיַארק םעד ןעגעג רַאגָאז ךיוא

 'ד רַאפ טרָאװ טוג ַא ןענופעג טפָא טָאה
 טסַאהרעּפ יוזַא ןענייז עכלעוו ןעטסי'דומלת

 רעזעיד ףיוא טָאה רע  .רע'מיַארק יד ןופ

 םהרבא ןוא הירמש ןב טסולפנייאעב עזייוו

 -רַא וצ (ם"במר ןופ לעקינויא-רוא ןַא) ןומיט

 יד ןעשיווצ גנוגינווארעפ ַא רַאפ ןעטייב-

 רעד .קלָאפ ןעשידוו םעד ןוא רע'מיַארק |

 םעד ןיא ןעגנַאגעגרעבוא רָאג זיא רעטצעל

 .רעגַאל ןעש'רעמיַארק |

 ןָאמ םענעדעישטנע טימ טכירּפשרעדיװ רע

 .עיגָאלָארטסַא רעד ןיא ןעביולג ס'ארזע-ןבא

 סעלַא ןופ לַאוװק-רוא רעד םהיא ויב זיא טָאג

 -שנע עכלעוו ןעעדיא רונ ןענייז םיכָאלמ ןוא

 .ץנעגילעטנוא עבילטעג רעד ןופ ןעגנורּמש

 -רעטנוא טָאהעג טָאה רעכלעוו רעגיצנייא רעד

 ,הׂשמ ןעזעוועג זיא טָאג טימ ןעגנולדנַאה |

 ,טסייג רעכילשנעט רעד .רחעמ רענייק רעבָא

 ןוא ןריהעג סָאד ןָא גיגנווהבָא זיא ,רע טגָאז

 רעד גנַאליוזַא ,זיא םהיא ןיא סעכלעוו טולב |

 -עיד ךיז טדייש טדיוט םעד ךָאנ ,טבעל שנעמ

 -ןַא טריטסיוקע ןוא רעּפרעק ןופ טסייג רעז |

 .ךיז-רַאפ-ןוא

 -עגנעמַאזוצ רעמיַארק יד ראפ טָאה רע

 ווא רעכלעוו ,"תולפתה רודיפ" םעד טלעטש

 .םהיא זיב מלעטשעגטסעפ ןעזעוועג טשינכָאנ

 הדוהי ןופ סעכנַאמ ףיוא םהיא ןיא טמהענ רע

 -נַא ךיוא ,ארזע ןבא ןוא ,לוריבג ןבא ,יולה

 ןעועיד ןיא  .רודיס רעזנוא סווא סערעד

 -ַאט ןעשיטעָאּפ ןעסיורגנעזעיר ןייז רע טגייצ
 טקורדעג טשרעוצ זיא רודוס רעד  .טנַאל

 ןיא יירעקורד ס'גרעבמָאב לאינד ןיא ןערָאװעג
 . ןיא ךיוא רעטעּפש ,1828 רהָאי ןיא גידעגעוו
 .1886 ןיא ווָאלזָאק

 | עשירַארעטיל ןייז ןופ טויצ עצנַאג יד ןיא

 -קַארּפ עשיניצעדעמ ןייז רע טָאה טייקגיטעהמ

 ויוא .גָאמ ןייא ףיוא ןעבעגעגפיוא טינ סיס

 י

4 
 סלַא טנעיד;
 1898-7 ןעשיווצ ,ַאנַא'דניא (1019 רטמָץמס)

 רע זיא ןעביירש ןעזעיגילער ןייז ןיא רַאגָאז
 .טסולפנייאעב קרַאטש טסנוק עזעיד ןופ

 רעשיקריט ַא , ןֹוסַאס ףסוי ןב ןרחא
 .טרעדנוה-רָאהי ןעט16 ןיא רעניבַאר-רעביוא

 ,"תמא תרות" רפס ַא גידענעוו ןיא טקורד

 "'ןבושתו תולַאש" 989 רעביא טזָאל רע ןוא

 8 יווב ןעמונעגנָא טנויה ךָאנ ןענייז עכלעוו

 ַא סלַא םינבר עשידרפס ןופ לייט ןעסיורו

 | .הכלה קסּפ

 -טהירעב (ה"אר) ,יולה ףסוי ןב ןרחא
 ךָאנ) .בעג .רָאטַאטנעמָאק רעש'דומלת רעט

 עדנע וצ טבעל ןוא ַאנָאלעצרַאב ןיא (ץערג

 ם"במר םייב טנרעל .טרעדנוהרהאי ןעט13 ןופ
 ןעכלעוו טימ תרדא ןב המלש טימ ןעמַאזוצ

 -ַאק ַא טבוורש .טקנַאצעג רעטעּפש טָאה רע

 ,וספלא וצ ןוא דומלת םוצ (שוריּפ) רַאטנעמ

 עסיורג סָאד "תיבה קדב" ןייז ןיא טריזיטירק

 .-לַאק טימ ,"תיבה תרות" תרדא ןב ןופ קרעוו
 .עביולג ןייז .טקַאט ןוא גנוגיילרעביא רעט
 טקַאפ םעד ףיוא טהורעב םיתמה תיחת ןיא

 ךָאנ טכַאמ רעּפרעק ןהָא טסויג יו יוזַא :סָאד
 -עג םיתמה תיחת ייב זומ יוזַא ,שנעמ ןייק

 -פווא קירוצ ןעלעוו עלַא סָאד ןערעוו טביולג

 ןעניוז ייז יו רעּפרעק ערעייז טימ ןהעטש

 --- ,רוטַאנ רעייז .ןעבעל רעייז ייב ןעזעוועג

 ּויז ןוא ןרעדנע רעבָא ךיז טעוו --- ,רע טגָאז

 טנהָאנ רעהטע םעד ןיא ןעבעל ןענָאק ןעלעוו
 / .והילא יו ,טָאג וצ

 .רעניבַאר רענַאקירעמַא ,לֹארׂשי ןרהא
 רעטָאפ ןייז .ַאּפ רעטסעקנַאל ןיא 1889 .בעג

 .ןיא רעיצופָא רעשירעטילימ ןעועוועג זוא

 .טרידוטש .טדאטשמרַאד-עססעה ןופ וימרַא רעד
 .,יטַאנוסניס ןופ לעַארזי להוקס-ויה רעד ןיא

 ןיֵאוו טרָאפ ןוא רעניבַאר

 : טביורש .קרָאיונ ,ָאלאפפָאב ןיא רעטעּפש ןוא

 / 116121104 01 106 1608 806 2128 90 1860 ׁי
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 "יז ססיוותה 04 5281290888.'

 סע'שטילעד ןעשטייד םעד סיוא טצעזרעביא

 סָאד ךיוא יוװ ,"דומלת ןיא ןעברַאפ" קרעוו

 ".ךומלת ןיא יורפ יד" ןרעטש .ו ןופ קרעוו

 ריסנַאניפ רעסיורג ,ןלָאקניל ןופ ןרהַא

 ןיא .בעג .דנַאלגנע ןיא ריקנַאב רעטשרע ןוא

 ןיא טרָאד .טשעג ןוא 1198 ןיא ןלָאקניל

 ףיוא טלעג טהייל ,ךַאפנויא ךיז טבעל .6

 רַאגָאז ןוא ןעפאשיב ,ןענַארַאב וצ טנעצַארּפ

 עשילגנע ןענייז טייצ ןייז זיב .גינעק םעד

 זיא רע .ץלָאה ןופ ןערָאוװעג טיובעג רעזייה

 ךיז רַאפ טָאה רעכלעוו רעטשרע רעד ןעזעוועג

 רַאפ טינ ,ויוה ענרענייטש ַא טלעטשעגפיוא

 םיבנג ןעגעג ןייז וצ רערעכיז רונ ,סוסקול

 .רעביור ןוא

 יד ןעטָאברעפ טָאה עכריק עכילטסירק ידי

 םָאה רעבָא ןעדיא םעד ,ןעטסירק וצ וירעכואוו

 ןעוו טרהעקעגמוא .טרעטשעג טינ סָאד ןעטמ |

 ןעיוב וצ לַאטיּפַאק ןעזעוועג גיטיינ זיא סע

 ןעמוקעג ןעמ ןיא טסַאלַאּפ ַא רעדָא עכריק ַא

 סָאד טָאה ןרחא .טלעג ןעהייל ןעדוי םייב

 -ַאד ויא רע ןוא ןעקעהטָאּפיה ףיוא ןוהטעג

 -סערג יד טימ ןעמוקעג גנודניברעפ ןיא ךרוד

 .םויצ רענעי ןופ רעטיר ןוא עכילטסייג עמ

 -עכואוו ןופ עטכישעג וד ךיז טָאה טייוויוזַא

 -סיורַא טָאה גינעק רעד זא ,טלעקיווטנע ויר

 ַא ןופ טדיוט םעד ךָאנ זַא להעפעב ַא ןעוָאלעג

 -נעגווא סעצנַאג ןייז לָאז רערעכואוו ןעשידוו

 ןיא ןרחהא .ןיורק רעד וצ ןעהעגרעביא םומ

 רעד ןוא רערעכואוו רעטסערג רעד ןעזעוועג

 -עג גווא ןיא רהעמ םוראד םהיא טָאה גינעק

 ןופ ךיוא טָאה רע ןוא .עגירביא יד יוװ טַאה

 עכלעוו עמוס ַא ,טנופ 90,000 טנ'שרי'עג םהיא

 רעייהעגנוא ןעזעוועג ןעטייצ ענעי ןיא זיא

 .סיורג

 עדעי ןיא טעמכ ןעטנעגַא טַאהעג טָאה רע

 עסיורג 16 .דנַאלגנע ןיא טדָאטש עגיטכביוו

  ןענייז רוטקעטיכרַא רעטסנהעש ןופ ןעכריק

 .ןערָאװעג טלעטשעגפיורַא לַאטיּפַאק ןייז טיט
 ןייז טינ ןעוו סָאד ןעבעגעגוצ טצעי טרעוו סע
 רענעי ןופ רעלטסניק ֹוד ןעטלָאװ לַאטיּפַאק

 טלעוו רעגיטצעי רעד ןהָא ןעברָאטשעגבָא טווצ

 -כָאנ טעטילַאינעשז רעיוז ןופ טקודָארּפ סָאד

 .ןעזָאלוצ

 ,עילעסָארַאטסמ יולח השמ ןב ןרהא

 .םידיסח רעילעסָארַאטס יד ןופ רענדנירגעב

 "עג טָאה .לבקמ לעב ןוא טסידומלת רעסיורג

 -לעוו ךָאנ ןוא ינשזָאל ןופ ןמלז 'ר ייב טנרעל

 ."רעביא תונבר יד טָאה רע טדיוט סנעכ

 ןעבָאה ןמלז 'ר ןופ רעגנויהנָא יד .ןעמונ

 רעטערטרעפ ןערהַאו סלַא ןעמונעגנָא םהיא

 "רעל ייז טימ טגעלפ רע ןוא ן'בר רעייז ןופ

 טסַאפרעפ טָאה .ליטס ןעבלעומעד ףיוא ןענ
 ןוא 1820 ןיא טקורדעג ,"הדובע ירעש"

 .1861 ןיא טקורדעג "יולה תדובע"

 ןיא בר רעשיליוּפ ַא ,תוילנרמ ןרהַא

 וצ ידכב םוטנעטסירק םוצ ךיז ט'דמש ,53

 טניפעג .װָאקװַאלס ןיא רָאסעפַארּפ ןערעוו

 רע סָאװ עטוג סָאד סומזיצילָאטַאק ןיא טינ

 -עּפש ,טסיניװלַאק ַא רע טםרעוו טכוזעג טָאה

 ווזַא ,טינ רָאג טרָאד ךיוא רע טניפעג רעט

 רע ,רעבָא ,םזינַארעהטול םוצ ךיז רע טדנעוו

 םעד גידנעכוז ןערָאװעג דעימ ךילדנע זיא

 קירוצ ןערָאװעג זיא ןוא תמא םענעכַארּפשרעּפ

 -ַָאהטכַאמ עכילטסורק יד טָאה סָאד .דוי ַא

 םהיא ןעבָאה ייז ןוא ןעסָארדרעפ קרַאמש רעב

 -ַאמעג ויא רע ואוו ,סינגנעפעג ןיא טצעורעפ

 .1780 ןיא טדיוט םוצ ןערָאװעג טרעט

 רעסיורג ,םימָאת השמ 'ב ןרהא

 .טשעג ,טרעדנוהרהאי ןעט17 ןיא טסי'דומלת)

 ולוי ,קינלעמכ ןיא טדיוט ןעמַאזיורג ַא טימ

 -עג רע זיא 1670 ןיא .1690 ןופ ןעט8 םעד
 הטמ" טסַאפרעפ טָאה .סמרָאװ ןיא בר ןעזעוו

 ןיא (ןיימ-סָא-טרופקנַארפ) טקורדעג ,*ןרהא
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 ןוא סעכלעוו ,"ןרהַא ידגב" רעטעּפש ,1078 |

 ןיא .טדיוט ןייז ךָאנ ןערָאװעג טקורדעג

 סלַא .וָאקַארק ןיא בר ןעזעוועג רע זיא 0

 טַאנָאמ 8 רהעפעגנוא ןעזעוועג טרָאד זיא רע

 טריטסערַא ןַאמ-לעבָאנ רעשיליוּפ ַא םחיא טָאה

 ,ןענ'שרד ןעמוקעג זיא רע ואוו קינלעמב ןיא

 טנייה ךָאנ ןעמ סייוו קעווצ ןעכלעוו רַאפ)

 ףיוא טצעועגפיורַא תבש םהיא טָאה ןעמ ,(טינ

 געוו םעד ףיוא זיא רע ןעכלעוו ןופ ,דרעפ ַא

 ,ןעלַאפעגרעטנורַא לָאמ עגינווא סינגנעפעג םוצ

 ."ןצ סינגנעפעג םוצ ךָאנ זיא רע רעדיוא ןוא

 רע .ןעברָאטשעג תורצ ןופ רע זיא ןעמוקעג

 .וָאשטניּפ ןיא ןערָאװעג ןעבָארגעב זיא

 ןופ רעפיולרָאפ ַא ,לאומש ןב ןרהא
 -ַארּפש רעד ןֹיא טָאג ןעטעב וצ עעדיא רעד

 1709 ןיא טָאה ןע טהעטשרעפ ןעמ סָאװ

 -רעביא ,תוליפת ןופ עהייר ַא ןעבעגעגסיורַא

 נמורפ יד .שידוי ןיא ענעגייא ןוא עטצעז
 ןעגיטפעה ַא טימ דנעגעגעב סָאד ןעבָאה)

 םגיילעגניורַא םהיא ןעבָאה ייז .דנַאטשרעדינו !

 קרעוו ענייז ןעסָאלשעב וןא ןוירַא םרח ןיא

 .םלעוו רעגיטכיל רעד ןופ ןעמיורוצסיוא

 לעקעּפ ַא ןענופעג ןעמ טָאה 1880 ןיא טשרע

 יוא ?הוש ַא ןופ םעדיוב םעד ףיוא ייז ןופ

 רנקמ ייז טָאה קלָאפ עמורפ סָאד .ןעסעה

 םרעוו סע .תומיש יד טימ ןעמַאזוצ ןעזעוועג

 -עג ןענייז ןעמפירש ענייז זַא טעטּפיוהעב

 ךַארּפש עשידוי רעד ןיא עטשרע יד ןעועוו
 טַארדַאוװק עגיטצעי יד ןיא ןערעוו וצ טקורדגג

 .טפורש
 וא

 -בא יד עימעכ רעד ןיא רעדָא ,וַא |

 רהיא סָאװ ---.אטצטזמ --דלָאג ןופ גנוצריק

 רעטנוא טכוז -- "ווא" רעטנוא טינ טנופעג
 ."ווא*

 רַאפ ןעמָאנ רעשיטפיגע רעד ,עהֿפוא

 ןערָאװעג ןעגָארטעגרעביא .זיא ,"גנוניואוו"

 טימ ךיז טהעגעב

 -סנַארט ןוא ןיירַא ךַארּפש רעשיכירג רעד ןיא

 .(.די) "עזַאָא" רעדָא ?סיזַאָא" וצ טרימרָאפ

 | ."הֵאוו" סָאד ןעפור רעבַארַא יד

 רענהעש א (טזט1ס+116) ,טיווַארַאוװאוא

 .גנוטַאג ןעדלַארעמע ענירג יד ןופ ןייטשלעדע

 ןעמַאזוצ טפָא רענייטשמייל ןיא ךיז טניפעג

 -וא יד ןיא סלייטנעטסרהעמ ,ןעטימָארכ טימ

 רעדייא .קעביווק ןוא דרָאפרָא ,גרעבעגדלַאר |

 ךעלקיטש סיוא ייז ןהעז טרילָאּפ ןענייז יװ

 .לַאטסירק

 1:00186 66 18 רַאפ םינָאדועספ ,אדיאוא

 -נארפ ןופ ןעטסילעוװָאנ ןעשילגנע ןא 46

 1840 .בעג .דנַאלגנע ןיא ןרעטלע עשיזיוצ

 ןעביירש וצ ןָא טביוה .קלָאּפָאס ,ירוב ןיא

 רהוא 'הזסש 210מ16מ19 21822421מ" םעד ןופ

 ןוא (612מש0101 46 טועמס עלעוװָאנ עטשרע

 -כָאנ טביורש .קורדנייא ןעטוג ַא דלַאב טכַאמ

 -ַארד ַא ןופ ןעלעווָאנ ערעדנַא עלעיפ םעד

 ןעמוג ַא טנופעג ןוא רעטקַארַאכ ןעשיטַאמ

 ַא טָאה .טביירש יז סָאװ סעלַא רָאפ קרַאמ

 ןוא ןעּפיט עשיטסילַאער רַאפ עיזַאטנַאפ עכייר

 -יונעג עלַא טימ טנעבווצ יז עכלעוו רעדליב

 ענווא סלַא טנעכערעג טרעוו יז .ןעטייקגיא

 -ער-שיגָאלָאכוסּפ רעד ןופ רעטערטרעפ וד ןופ

 םעד ןעשיווצ טקריוו עכלעוו עלהוש עשיטסילַא

 -נעס םעד ןיא טָאילע עשזרָאשזד ןופ ןַאמָאר

 -נהעזרעּפ .ןָאדדַארב סימ ןופ סומזילַאנָאיצַאז

 יז .ש'הבקנ סלַא ךילנעמ רהעט יו זיא ךיל

 ןוא ,טרַאה רהעזו ןעדעי

 עבלעזורעד טימ ןערעוו וצ ןעגָאלשעג טבעיל

 .עגרעפ עשיטסיטרַא ךָאנ ךיז טגָאו .סָאָאמ

 ןיא ,ןעילַאטיא ,ץנערָאלּפ ןיא טבעל ,סנעגעינ

 םביירש יז ואוו ,ןח טימ לופ טסַאלַאּפ ַא

 .דנַאלגנע ןיא טקורדעג טרעוו סע סָאװ סעלַא
 :עשירעדנעּפס ַא טייצ רעד טימ טלעקיווטנע

 טנַאל עכילנעלק ַא ןיא טלַאפ ןוא רעטקַארַאכ

 ןהֶא טבעל געט עגינויא ,רעגנוה טעדייל יז
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 וו ריי עי ,עימ יז עי עי עי עי עי ישי עי עי עי עי עי עי ןעיא עי שי ?י עי ןעיַא
 ראו" ראו רוטס/ "ראט "ראו טאש "סאו, ר יט רעש( "סעטע"סס/ ראט לסאטע טעא רלאטש "לט לסא סטטע סט לסנטש "ללא סעל

 יד ןופ היאר יד טרעילרעפ ,טייצלהַָאמ ַא

 .ןָאדנַאל ןיא שער ַא טגנערב סָאד ןוא ןעגיוא

 פרינַאיסנעּפ רהיא םָאה גנוריגער עשיולגנע יוד

 חוא רַאפ ךילהעי (87809) טנופ 720 טימ

 סיורַא זיא סערּפ עשילגנע יד .ןעבעל ץנַאג
 רעד ןעגעג טסעטָארּפ ןשיטַאּפמיס ַא טימ

 שילגנע טדנעּפס וז לויוװ רַאפרעד גנוריגער

 גנינויא" רעקרָאיונ יד .ןעילַאטוא ןיא דלעג
 ַאדיאוא רַאפ/7 :טגָאז (1007 ילוי) ?טסָאּפ

 ץנַאג ַא ןעמהענ וצ ךילגעמ ץנַאג סע ווא

 וד רַאפ טעקנַאב ַא ןעכַאמ ןוא ןָאוסנעּפ רהָאו

 .ץנערָאלּפ ןופ דנוה עזָאלמייה

 ַא --- ,(רעדנעלסיוא) ,םרעדנַאלמיאוא

 ןעבעגעג ןעבָאה ןערוב יד סָאװ ןעמַאנ-כַאמש

 ןיא טנוואוועג ןעבָאה סָאװ רעדנעלגנע יד וצ

 -נַאהעב טרָאד ןענייז ויז .לַאַאװסנַארמ רעד

 .ןעינעמור ןיא ןעדוי יד יוװ ןערָאװעג טלעד

 עכילטע ףיורַאד לַאַאװסנַארמ יד טָאה דנַאלגנע

 "עג ןעבָאה ןערוב יד ,רעבָא טנרַאוועג לָאמ

 וצ ארומ סָאװרַאפ טינ ןעבָאה ייז זַא טביולג

 -ַאד ויא געירק ןערוב-שילגנע רעד .ןעבָאה

 .ןערָאװעג ךילדיימרעפנוא ךרוד

 עּפורג רעד ןיא דעילגטימ ַא ,ימימסיאוא

 -עג ןיולק רהעז ןענייז .ןעפַא-רעבליז יד ןופ

 ,סיורג רעטעמיטנעס 98 זיב 80 ןופ ,ןעסקַאװ

 ןעברַאפ ערעייז .לעדייוו ןעטצלעפעב ַא טימ

 יוז ןעשיווצ ןענַארַאפ .ןעדעישרעפ ןענייז

 עסייוו טימ ןוא ,לעגיטויר ,טיור ,ץרַאוװש

 20 טימ ץרַאווש זיא לעדייוו רעד .רָאָאה-צ יּפש

 .סייוו טםימ גידנעגידנע ,ןעפיירמש עסייוו

 רעסייוו ַא טפָא ךיז טניפעג ןרעטש םעד ףיוא

 6 ןעשיווצ ןרעדנַאװ ייז .קעלפ רעגיקעיירד

 זערעה ךיז ןופ ןעזָאל .עפורג ַא ןיא 8 זיב

 ,ןענַאנַאב ןופ ןעבעל ייז .לוק ןעדנעפייפ ַא

 םורַא ןעפיול .ג.ד.א ןעניּפש ,ערעוט-סבערק

 ןעפָאלש ייז ןעוו .טכַאנ ייב ןעהור ןא גָאט ויב

 לעבייוו סעדעי .ןעמַאזוצ פעק יד ייז ןעגייב

 -עדָאה ייז רעבַא רעדניק ערערעהעמ טריעבעג
 .סנייא יו רהעמ טינ ןעוו

 -שיטירב ןיא טדָאטש ַא ,ןשיג ןיסַאוא

 .ַאקירפַא-טסָא

 -ָאמימ עשינָאװַאלס רעד ןיא ,עשזָאבוא

 טדיוט ן/כָאנ המשנ רעד ןופ ןעמָאנ רעד עיגָאל

 ן'כָאנ זא טביולגעג ןעבָאה ייז .ןעשנעמ ןופ

 א ןיא טלעדנַאװרעפ המשנ יד טרעוו טדיוט

 רענייק ןעוו טמוק רעכלעוו (.ד) גרעווצ

 -רָאטשרעּפ םעד ןופ עילימַאפ רעד וצ ,טהעז

 טרעיורט ןעמ ביוא ןעבעג גנוטכַא ,םענעב

 ףיוא ןעלעטשקעװַא ןעגעלפ ויז .םהיא ךָאנ

 רע זא ,ןעקנירט וצ ןוא ןעסע וצ שיט םעד

 סעכ ןיא ןערעוו טינ רע לָאז ןעמוק טעווװ

 .ווז ףיוא

 -טסירק יד ןופ רעדנירג ,ֿפיליפ ָאבבוא

 דנַאלשטייד ןיא ןעטינָאבבוא ויטראּפ עכיל

 ןופ בָא ךיז טסייר .טרעדנוהרהָאי ןעט16 ןיא
 סָאד טרהעלקרע ןוא סולפנייא ןעכילטסבַאּפ

 ןוולא רע .עיצפורָאק א סלא םוטסבַאּפ עצנַאג

 ןעזעוועג זיא ,ןעדראוועל ןיא ןעריובעג זיא

 ןוא רע .חלג רעשיליוטַאק ַא טויצ ַא ראפ

 טָאה רע יו םעדכָאנ טמַא ןייז ןופ סיורא

 ןיא רהָאּפ טהעג סע סָאוװ ןהעזעגנייא טוג ךיז
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 טנרעלעג ויטרַאּפ ןייז טָאה רע ויטרַאּפ ןייז

 סוטסירק .ןעכערברעפ א זיא טג רעד זא
 רע זיא טסויג ןיא ,טינרָאג זיא רעּפרעק ןיא
 רעד ,טינרָאג םהיא ראפ זיא דרע יד .סעלַא

 ןופ ןעליוו רעד .סעלא םהיא רַאפ זיא לעמיה

 ןוהט וצ הריחב יד טָאה ןוא וירפ זיא ןעשנעמ
 טכער א טָאה רענייק .טלעפעג םהיא סָאװ

 שרעדנַא ןוהט ֹוצ ןעגניווצ וצ ןרעדנַא םעד
 ןוא גנוגלָאפרעּפ ןייק .זיא ןעליוו ןייז יו
 1568 ןיא ןעברָאטשעג זיא רע  .גנַאװצ ןייק
 -רעפ טדיוט ןייז ראפ רהָאי רָאָאּפ א טָאה ןוא
 טַאהעג הטרח ןוא ייטרַאּפ ענעגייא ןייז ןעזָאל
 | .ןוהטעג טָאה רע סָאװ .רַאפ

 -ָאק 8 יד ןופ ענייא ,ירַאש יגנַאבוא
 -ווצנארפ סָאד ןעמַאזוצ ןעלעטש סָאװ סעינָאל

 -נָאק" העז) .ַאקירּפַא ןיא דנַאלָאגנָאק עשיוז -

 ןעמָאנ ןעועיד ןופ ךייט א ךיוא טָאה ('ָאג
 ןופ ָאגנָאק עשיזיוצנַארפ סָאד בָא טלויט סָאװ
 סיוא טלַאװק רעועיד .טַאַאטש-וורפדָאגנָאק םעד

 -וורג א וצ זיא ןוא ַאזנַאינ-רעבלַא ךייט םעד
 וד זיא ךייט םעד םורא  .רַאבפיש לייט ןעס

 ןרע יד לייוו ןעטסעטכידעג םוצ גנורעקלעפעב
 זַאק ןעמ .רַאבטכורפ םעד ךרוד זיא םורא

 -טנע זיא ,סוליג םעד ןעכיירגרעד םהיא ךרוד |
 .1870 ןיא טרופנייווש ןופ ןערָאװעג טקעד

 ןיא לעזניא רעטסערג רעד ,ירַאוובוא

 .ַאקינַאגנַאט םעזוב-םי ןופ לייט ןעכילדרָאנ

 .רעטקערטשעג גנַאל א זיא םרָאפ ןייז

 (טט1ג ) "ַאירטַאּפ יּביא ענעב יּבוא*

 טוג רימ טהעג סע ואוו" -- טסמס 101 ןו84112)

 ןופ ףורסיוא ןא "דנאלרעטַאפ ןיימ זיא טרָאד

 -לעוו ,סויוואוסַאפ רעקיגַארט ןעשימיור םעד
 םעד ןיא טוג רהעז ךיז שריזירעטקַארַאכ רעכ

 -עג טָאה רעכלעוו ןיופ סַאמָאהט םענרעדָאמ

 וד-- '286 7ח0114 18 גמ}צ 60טת1עצ" טגָאז

 ".םייה ןוומ זיא טלעוו

 עי שיטעייטשיטשייט יי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי שי יי

 רעכלעוו טעָאּפ רעשיבַארַא ןא ,ךיבוא

 -סַאיַאר ןַאטלוס ןופ טייצ יד ןיא טבעלעג טָאה

 -נעבעל א ןערָאװעג ןעבָארגעב זיא ןוא ,ןידוא

 ןעזָאלעגסיורא טָאה רע לייוו ,ראפרעד רעגיד

 םדיוט זיא ןַאטלוס רעד זַא ,ךולפ ןעשלַאפ א

 רהָאפ טהעג ןָאיצולָאװער עסיורג א זא ןוא

 1899 ןיא טריסַאּפ טָאה סָאד .יהלעד ןיא

 ןופ ןעמָאנ (8308126 .צנארפ) ,ןײבוא

 גינעק רעשיוווצנַארפ רעד סָאװ טכער םעד

 םוטנעגווא סָאד ןעמהענוצ וצ ,טַאהעג טָאה

 -רעביא ךיירקנַארּפ ןיא טָאה רעדמערפ א סָאװ

 סָאד ויא 1190 ןיא .םישרוי ןהָא ןעזָאלעג

 ןופ 1804 ןיא רעבא ןערָאװעג טּפַאשעגבָא

 טימ .ןעראוועג םרהופעגנווא רעדיוו ןָאעלָאּפַאנ

 סע זיא קילבוּפער רעד ןופ טירטנויא םעד

 .ןערָאוװעג ןעשָאלעגסיוא רעדיוו

 םעד ןופ ןעמָאנ רעטויווצ רעד ,?יבוא
 (ק"כ תורוכב) תרפא ךייט

 קלָאפ סעשינַאמרעג-טסעו א ,רעיבוא

 -כער םעד ףיוא ןעפָארטעגנָא טָאה רַאזעצ סָאװ

 .ןייהר ןופ רעפיא ןעט

 ןעכילדיז ןיא קלָאפ-רעגענ א ,8עבוא
 טבעלעג המתחלמ עטצעל רעד זיב ,ןורעמַאק

 -ירב רעד רעטנוא טצעי ,דנַאלשטייד רעטנוא

 -ורפא ןופ עיצקעטָארּפ רעד ןוא ןהָאפ שיט

 | .ןָאינוי רענַאק
 ((00668) אדעבוא

 .96 ,ץניוװָארּפ ןעַאי רעד ןיא טדָאטש סקריצ

 90.000 ךרעב טָאה .טדָאטש עבלעזרעד ןופ ליימ

 -ויו ןוא ןעטיור ןעריצירבַאפ .רעניואוונווא

 -ויפ ,ןייוו ,יירעּפעט ,לָאװ ,רעדעל ,םייל ןעס

 רעטנעצ-נהאב א זיא .תומיהב לעיפ ןוא ןעג
 | .ןעטקירטסיד ענעדעושרעפ .ראפ

 לעטסָאּפַא ןַא ,לאסַאק יד םוניטרעבוא
 זיא .טרעדנוהרהָאי ןעט19 ןיא .הטומרַא ןופ

 "עב עשינַאּפש א



 -ָאמ רענַאקסיצנַארפ א ןעזעוועג ביוהנָא ןיא

 רעמיטכייר יד רעביא טגערעגפיוא טרעוו .ךַאנ

 ןָא טביוה .ףיוא ןעביילק עכילטסיויג וד סָאװ

 םירָא ןעועוועג זיא סוזעי זַא ןעגידוירּפ וצ

 וצ טכער א טָאה טסירק רעכילרהע ןייק ןוא

 ויא'ס עכלעוו ןעציועב וצ רעדָא ,ךייר ןערעוו

 ןעריזימירק קרַאטש ןעמונעג טָאה .םוטנעגווא

 טימ טסבַאּפ ןופ ןעגנורהיפפיוא עשיּפמָאּפ יד

 48118168 ךוב ןייז .ןַאקיטַאו ןופ טייל יד

 -פויוא קרַאמש סַאלק םענעי טָאה רזומסנטנמ"

 רעטפניפ רעד סנעמעלק טסבַאּפ רעד .טגערעג

 -ַאה המרח לָאז רע טרעדָאפעג םהיא ןופ טָאה
 ןיפ ןעסָאלשעגסיוא רעסעב ךיז טָאה רע ,ןעב

 ןײמ .ענעגייא ןא טעדנורגעג ןוא ייטרַאּפ רעד

 ווברַאּפ עזעיד ןופ טרעהעג גינעוו רעבָא טָאה

 | .טדיוט ןייז ךָאנ

 -םַא-טסָא ןוא דנַאל-רעגענ ַא ,8דנַאגוא

 ןיא ;ץינַאלָאק עשילגנע ןַא 1804 טייז ,ַאקירי

 גנורעקלעפעב ַא טימ ,סיורג ןעלייממח 7

 1000 םיוק רעטנורעד ,ןָאילימ 8 ץּפַאנק ןופ
 .רעעּפַארוע

 ןוא טגיל דנעגעג עצנַאג וד :ןעצנערג

 עכילדרָאנ ןוא עכילטסעוו רעד ףיוא .רָאטַאוקע

 ןיא ָארָאשזנוא טימ ךיז יז טצענערג טייז

 ןוא ,ַאגַאסוא טימ ךילטסָא ; םידַאשדָאק םעד

 .עוו;ארַאק ןוא ַאזנַאינדַאירָאטקיװ טימ ךילדיז

 ןוא טלייטרעפ זיא טַארָאטקעטַארּפ עצנַאג סָאד

 -וב (1 ןענויז סע עכלעוו ןופ ,ןעמקירטסיד 9

 עכילטסעוו (8 ,טקירטסיד עכילטסָא (9 ,ַאדנַאג

 "ור (8 ,טקירטסיד עכילדרָאנ (4 ,טקירטסיד

 עכילדרָאנ יד טרהירעב יז .ץנו ווָארּפ ףלַאד

 טדָאמשטביוה יד .ןַאדוס ןעשיטּפיגע ןופ טייז

 וד ,רעבַא ָאגנעמ זיא רעניואוונייא יד ןופ

 -ַארטסינימדַא עשיטוירב רעד ןופ טדָאטשטביוה

 .טביוה) טרוָאק-ווה יד .עבעטנע ןיא זיא עיצ

 .ַאוַאבמַאמ ןיא זיא (טכירעג

 ןעטסרהעמוצ זוא דנַאל סָאד :ַאמילק

 יד רַאפ טדנוזעג ךָאד ;גיּפמוז רעדָא ,טכיופ

 טרָאד טמוק רעבעיפ ַאירַאלַאמ .רעניואזונווא

 ,ואושרעדנַא יווװ לעיפיוזַא טינ ,רעבָא ,רהָאֿפ

 טלַאפ ןעגער .ןעדנעטשמוא עבלעזיד רעטנוא

 עצנַאג סָאד ךרוד ןעטייצ ענעדעישרעפ ןיא

 ,ץרעמ ןיא ןעלַאפ סנעגער עטסערג יד .רהָאו

 ןוא רעבמעווָאנ .רעבמעטּפעס ןוא וַאמ ,לירּפַא

 "ולרהעי רעד .לעיפיוזַא טינ יןוש רעבמעצעד

 רעד .רעטעמילימ 1970 ויא לאפ-נעגער רעכ

 יד ןוא סוזלעצ 91 זיא רוטַארעֿפמעט-לעטימ

 -ורד טינ רעבא ,סוזלעצ 24 ויב טכוירג ץיח

 -ַארעּפממעט סָאד טלַאפ גָאט ַאזַא ךָאנ .גידנעק

 סָאד .סוולעצ דַארג 12 ףיוא טכַאנייב רוט

 ןוא זָארג טימ ןעסקאוועב טכידעג זיא דנַאל

 ןופ ןעכווט עטסגיטכיוו יד .רעדלעוו טימ

 .-קיוו ,אריוויק ,סולינ רעד : ןעניוז ַאדנַאגוא

 סולינ רעד .ַארעגַאק רעד ןוא ,אזנַאינ-ַאירָאט

 ןופ ןוא עװגַארַאק םעד ןיא ןיירַא ךיז טסעיג

 "וא םורַא םי םעד ןיא .ןייֹרַא םי ןיא טרָאד

 ,לעוניא עניילק עגינויא ךיז ןעניפעג ַאדנַאג

 -כוב טימ טקעדעב ןעניוז םי ןופ ןעצנערג יד

 ןעלהעפ סע .ןעמלַאּפ-סקינעפ ןוא רעדלעוו-נעט

 ,רעבא רעמייב ןעטרָאס ערעדנַא טינ טרָאד ךיוא

 ליימ רעשיטסירעטקַארַאכ רעד ןענייז עזעיד

 .רעדלעוו יד ןופ

 -סערג יד ,ןעכייט עטסערג יד טָאה ַאדנַאגוא

 -סכעה יוד ןוא ןעּפמוז עטסערג ֹוד ,רעדלעוו עט

 ןעליימ עטרעדנוח .ַאקירּפַא ץנַאג ןופ גרעב עט

 ןעגול גרעב ץיּפש יד ףיוא וינש ןעגיביוא ןופ

 .רָאטַאוקע ןופ טנהָאנ |

 -קנַארק-ּפָאלש וד בעילוצ : עיצַארטסינימדַא

 -נוא םעד ףיוא טשרעה סע סָאװ (.ד.ז) טייה

 עצנַאג סָאד זיא עירָאטקיוװ קיול ןופ לעז

 יד ןיא ןעפָאלטנע (90,000) טרָאד ןופ קלָאפ

 עמהַאנסווא טימ .ןעטקירטסיד עדנעגילנעבענ

  -סיד רָאבָאל ןיא ,ָאיַאמַארַאק ,ףלָאדור יד ןופ

 עטקעריד יד רעטנוא ַאדנַאגוא טחעטש ןעטקירט

 -גנע ןַא ךרוד ,דנַאלגנע ןופ עיצַארטסינימדַא

 -נולטביוה יד ןערעוו ,ךָאד .רָאנרעװַָאג ןעשיפ
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 ישיר שיט עייט שיט .עיטישיה עי ,עיה עי שי עי עי יה עי עי עי ,עיט שיהיה עי יט שיט שיט עי שיט עי עי ליניע

 יי יי יי א ר 0 א א א ר א א א 0 ר וע ראו ראש 0 ר 0 יש א לא ר לא יא יי יע יא א א ר א ירא א לאו או א ר ר, רק קט ר רם מי

 ,םיטבש ענעריובעגנויא ענעדעישרעפ וד ןופ עג

 -וא ןערעיגער וצ טרעדָאפעגפווא דנַאלגנע ןופ

 -ויא רעייז ךָאנ םיטבש ענעגייא ערעייז רעב

 רעשילגנע רעד .םיגהנמ ןוא ץעזעג ענעג

 ייז יו גנַאליוזַא ןירַאד יוז טפלעה רָאנרעװָאג

 רעד .רעדנַאנַאטימ גיחור ךיו ןעטלַאהרעפ

 עכילצעזעג יד ףיוא גנוטכַא טיג רָאנרעװָאג

 טשער יד ,עיצַארטסינימדַא עלעיצנַאנופ ןוא

 -עק) ?ַאקַאבַאק" םוצ ןעזָאלעגרעביא טרעוו

 טימ ןערָאטסינימ 8 טָאה ַאקַאבַאק רעד .(גינ
 -ַאקָאל עלַא ואוו (טנעמַאלרַאּפ) ?ָאקיקול, ַא
 -ָאלשעב ןוא טלעדנַאהעב ןערעוו ןעגַארפ על
 רעביא טפַארק ןייז טָאה ָאקיקול רעד .ןעפ

 ַא .ענעריובעגנויא יד ןעשיווצ עגונב ןעכַאז

 -עגנויא ןַא טימ רעעּפָארוע ןַא ןעשיווצ טפשמ
 טרוָאק ןעשולגנע ןיא ןיוש טמוק םענעריוב

 ןוא רעזייח-סנָאיצַאלעּפַא ָאד ןענויז סע .ןיירַא

 ןוא ליוויצ רעביא טכַאמלָאפ יד ןעבָאה ויז

 -ולֲאַּפ עטנעפַאװעב ַא .ןעסעצָארּפ לַאנימירק

 -עריובעגנייא וד ןופ טריזינַאגרָא ,טכַאמ-ווצ
 -עב עשילגנע ןופ טכיופווא יד רעטנוא ,עני

 .דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא גנונדרָא טלַאה ,עטמַא

 -ריטנולָאו ענעגייא ןַא ןעבָאה רעעּפָארוע יד

 ןעגעג ןעציש וצ ךיז טיירעב גידנעטש ,טכַאמ
 רעד .ענעריובעגנויא יוד ןופ לַאפרעביא ןַא

 ןיא זיא ַאדנַאגוא ןופ ןָאפעלעט ןוא ףַארגעלעט

 -וס ךרוד ןעשיטּפיגע םעד טימ גנודניברעפ

 ןיא ַאדנַאגוא ןופ עיניל ןָאפעלעט יד .ןַאד

 זיא עיניל ףַארגעלעט יד ,גנַאל ןעלוומ 9

 -עט 22 טָאה ןוא גנַאל ןעלוימ 1,487 (1918) |

 ןיא ןַארַאפ ויא ןָאפעלעט .ןענָאיצַאמס ףַארגעל

 ַאדנַאגוא וד .ַאשזנישז ןוא ַאלַאבמַאק ,עבעטנע

 טפיול ןוא גנַאל ןעלוומ 69 זוא עונול-גהַאב

 דלעג רעייז .ילַאגַאסַאמַאנ וצ ַאשזנושז ןופ

 טנעס 98 ןוא 90 טימ ןעעפור ענרעבליז זיא

 9 ,טנעס 19 עטכַאמעג לעקינ ןופ .תועבטמ

 טנעס סָאד .תועבטמ טנעס עבלַאה ןוא ,טנעס |

 .1908 ןיא ןערָאוװעג טרהופעגנווא זיא םעטסיס

 ןעבייל לעיפ ווא טָאה דנַאל סָאד :ַארָאלּפ

 -נַא-גרעווצ ,ןעשריה ,ןעדרַאּפָאעל ,ןעטנאפעלע

 -ווח יד ןענייז ערעיט-זיוה טלַא ;ןעפָאליט

 -היה ןוא דנוה ,ןעגעיצ ,ףָאש ,ןעסקָא עגידרעקי

 ןענַאנַאב :ןעניוז ןעסקיוועג-טביוה וד .רענ

 .סנעטצעל ןערעוו ןעצנַאלפ ערעדנַא .עּפַאק ןוא

 .ןעטָארעג וצ טנווש סעלַא ןוא טריוװָאטלוק

 -רַאק ַא טכַארבעגסוורַא טרָאד ןיוש טָאה ןעמ
 .טכיוועג טנופ ַא רעביא ןופ לעּפָאט

 סע .ַאדנַאגַאװ ךיז טפור קלָאפ סָאד ; קלָאפ

 -ַאר ַא סלַא .רעגענ-וטנַאב וד ןופ גייווצ ַא זוא

 יד טימ טשימרעפ גנַאל ןֹיוש ייז ןענייז עס

 טייצ רעד טימ רעבָא ןעבָאה .םיטבש 'תונכש

 -ָאטַאט .ּפיט"רעגענ םענעגויא ןַא טלעקיווטנע

  ערעייז ןערעיובכרוד ,רעבייל ערעייז ןעריוו

 ידכב ןויצ יד סיוא ךיז ןעגָאלש ןוא ,ןעּפול

 רענייר ַא זיא ךַארּפש רעייז .ןייז וצ ןהעש

 ךיז ייז ןענעידעב ףמַאק ןיא .טקעלַאיד-וטנַאב
 טצישעג ; ןעזעיּפש-ףרואוו ןוא -ךעטש טימ

 -ברָאק ןיא ןעניואוו .ןעדליש ענעטכַאלפעג ןופ

 -נעווניא ןענייז עכלעוו רעזייה ענעטכָאלפעג

 -ווברעקַא עגיטכיט ןענייז .רעביוז ץנַאג גיד

 רעייז ןוא רעיוב-פיש ,רעגעי עקנילפ ,רע

 ,לופרעדנואוו זיא ןעברָאק ןעטכעלפ וצ טסנוק
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 רעד ןיא טייקטקישעג רעייז ןיא ךיוא יו

 ןא ןופ דנעה יד ןיא זיא דנַאל סָאד .יירעּפעט

 רעטויברא וד ןוא (אקַאטַאב) סַאלקילעדַא

 טייברא טימ ַאקַאטַאב יד וצ ןעלהָאצ (פָאקַאב)

 רעייז ןעכיורבעג וצ שינעביולרע יד רַאפ

 -ווא ַאדנַאגואדַאסַאבמָאמ יד .ךיז רַאפ דנַאל

 קירוצ גנַאלטינ טרָאד זיא עכלעוו ןחַאבנעז

 -ַארּפ עלעיפ ןעדניברעפ טָאה ןערָאוװעג גיטרַאפ

 -ַאה עכילטסַא וד טימ ןעטקירטסיד עוויטקוד

 "-וא םעד טכַאמעג ךילגעמ ןוא ,טדעטש ןעפ

 ןעריטרָאֿפפנארט וצ ןעטקודָארּפ ןופ סושרעב

 -ַארטסינימדַא סדנַאלגנע טווו .ַאּפָארוע ךָאנ

 סערגָארּפ רעד טסקַאװ ןעטערטעגנווא טָאה עוצ

 .רַאבקרעמעב רהעז ַאדנַאגוא ןופ

 : עוגָאלָאנָארב

 -נעויור םעד טגנַאפמע ַאסעטמ גינעק 4

 וצ םהיא טכערּפשרעפ ,וילנעטס רעד

 ןעבלעזניא טברַאטש .עסייוו יד ןעציש

 וד ראפ קנַאצעג א טהעטשנע סע ,רהָאו

 טגרה רעטעּפש רהָאי א .2נוגלָאפנהָארט

 א ,ןָאטגנינַאה ּפָאשיב םעד ןהוז ןייז

 םגנערב עכלעוו ףיוא ךיז טבייה הדירמ

 .ףמאק ןיא רעלדנעהנעפַאלקש וד ןוורא

 ןוא טרָאד ןופ ןעפיול רעעּפָארוע יד

 -נווא םעד טימ ךיז טגידנע הדירמ יד
 ןַאקירפַאטסיא-שיטירב רעד ןופ טירמ

 .ונַאּפמָאק

 טלַאפ ךַאמבָא ןעשטיוד-שילגנע ןא ךרוד 0

 "רעה עשילגנע רעד רעטנוא ַאדנַאגוא

 ןעבלעוניא .ילוי ןעטשרע ןיא טפַאש

 -וט עשיזיוצנארפ יד ךיז ןעבָאה רהָאו

 -ורב יד טימ ןעסירעגמורא ןערענַאיס

 -םינימ סגעירק רעשילגנע רעד .עשיט

 -ול ןַאטיּפַאק טקישעגסיורא טָאה רעט

 וצ ןעגנוטסעפ ןעלעטשוצפיוא דרַאג

 .ןערענָאיסומ עשולגנע וד ןעצוש

 ט'גרהעג ןענייז ןערענָאיסומ עשולגנע

 ךיז ןעבָאה עשיוווצנארפ יד ,ןערָאװעג

1899 

1098 

1897 

1808 

1001 

1008 

 -גנע יד טמרוטשעג ןוא טגיטסעפעב

 -וא ןופ גינעק רעד .גנוטסעפ עשיל

 יד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז טָאה ַאדנַאג

 ווו טָאה ,ןעקיליוטַאק עשיזיוצנַארפ

 יד .רעדנעלגנע יד ןעגעג ןעפלָאהעג
 םעד ןעגעג סוורא ןענויז רעדנעלגנע

 -קַאמ א טימ ,ויטרַאּפ ןייז טימ גינעק

 -ָאלטנע ויא גינעק רעד  .ןָאנַאקיםוס

 םעד ףיוא ןעקיליוטַאק 800 טימ ןעפ

 -ָאה רעדנעלגנע יד ,לעזניא-גוגנערוב

 -ַאטַא ,ןעמונעגמורא לעזניא םעד ןעב

 ויטראּפ סגינעק ןופ עלעיפ ןוא טריק
 םוצ רעביא טהעג גינעק רעד .ט'גרהעג

 ודכב םוטנעטסירק ןעשינַאטסעטָארּפ

 .רעדנעלגנע יד טֹומ ןערעוו וצ םולש
 -רעפ עינַאּפמָאק ןַאקירּפַאשיטירב יד

 -ער עשיטירב יד ןוא ַאדנַאגוא טוָאל

 טכַאמ רהיא טימ ןיירא טערט גנוריג

 ןעבָאה טלָאמעד .הור ןעלעטשוצנווא

 ןעגעג טּפַאכעגפיוא רעבַארַא יד ךיז

 -ווארעפ ןווש טָאה סָאד .ןעטסורק יד

 -ַאק יד טימ ןעטנַאטסעטָארּפ יד טגונ

 ךלַאב ןענויז רעבַארַא יד ןוא ןעקיליוט

 .ןערָאװעג ןעבירטרעפ טרָאד ןופ

 ךָאנ טיובעג ןהַאבנעזייא עטשרע יד

 .ַאסַאבמָאמ

 .לייט טרעדנוה א טיובעג עטייווצ יד

 ,ןעכָארבעגסיוא טָאה טלָאוװער רעיונ א

 "ווז סע ,טַאנָאמ 7 טרעיודעג טָאה רע

 רעעּפָארוע 80 ןערָאװעג ט'גרהעג ןענ

 .ןעלעבער 1,200 טימ

 "ווא ןעליימ 884 ןערָאװעג גיטרעפ

 ןעפָארטעב ןעבָאה ןעטפָאק יד ,ןהַאבנעז
 רעדָא טנופ ןָאולימ 878 ןופ ךרע ןַא

 .סרַאלָאד ןָאוליט 2

 "וידעב ןיא ןערָאװעג טקעדטנע דלָאג

 -קנַארק-פָאלש א .ןעטעטיטנאווק עדנעט

 טָאה עכלעוו טקעדטנע ָאד טרעוו טייה
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 ישי עי עי עי יה עי ,עיה עי יה עי עי יה ,עיה קי עי עי קי עי עה עי עי עי עי ,שייפשייפ ןעיט עי עי סי טייפ עי עי עיס עי שיט עי שיט שיה עי עי סייט עיימ עי עייט עי שיט עי עי עי עי עייס שיט שי

 יי יי א ר ראש ר 0 רע אש ראש ר 0 עט ר שא א, ראש אש א א א עא א א א א א א א א א א ר רשע א אט יי א א אי יי יט

 ויולב טקעפע ןעגידלַאװעג א טַאהעג

 ףיולרעפ ןיא .ענעריובעגנווא יוד ףיוא

 ןעברָאטשעגסיוא ןענויז רהָאי .1 ןופ

 -וגער עשילגנע יד .900.000 לא רהעמ

 ןָאסימָאק א טקישעגסיורא טָאה גנור

 ויז ןוא ןעכַאזרוא יד ןעכוזרעטנוא וצ

 םעד טימ געילפ א זא ןענופעג ןעבָאה

 "וורברעפ וד זיא (.ד.ז) עפטעט ןעמָאנ

 דנַאלשטייד .תאלוח ןעועיד ןופ ןרעט

 ןוא ךָאק רָאסעּפָארּפ טקישעגסיורא טָאה

 סלא ליסקָאטא טרידנעמָאקער טָאה רע
 ןא .טייהקנַארק-פָאלש רעד ןעגעג האופר

 ןיא ץנערעפנָאק רעלַאנָאוצַאנרעטניא
 ןיא םעד ןעגעוו ןעראוועג ןעטלַאהעגנָא

 רעבא ,ןילרעב ןיא רעטייווצ א ,דנַאלגנע

 .גלָאפרע ןעסיורג א ןהָא

 טָאה טרעבלַא גינעק רעשיגלעב רעד 0

 וצ 9800,000 = טנופ 60,000 טקישעג

 .םייהקנארק עזעיד ןעפמעקעב ןעפלעה

 טסבלעז ןופ ךיז טָאה טייהקנארק יד 85
 / .טרעדנומעג לעופ

 עירָאטירעט עשידוי רעד ןעגעוו

 ןעמָארגָאּפ רעװָאנישיק יד ןעוו 1908 ןיא

 וד טָאה סָאװ רעדיוש םעד טכיירגרעד ןעבָאה

 וד ףיוא תונמחר טימ טרעטישעגפיוא טלעוו

 -נָא גוליוויירפ דנַאלגנע טָאה ,עבילקולגנוא

 -נעירג .ל .ו ךרוד ,לעצרעה .רד וצ ןעטַאבעג

 ןעשידוי א ראפ ַאדנַאגוא ןופ לייט א ,גרעב

 ןעועוועג זיא דנַאל קוטש סָאד .טלקמ ריע

 טפיול סָאו קיטש א ,סיורג ןעליימ }1 0

 ןופ (.דו) רָאטַאוקע םעד טימ לעלַארַאּפ ןוא |
 ךרוד ,לַאנַאק ָאריעק ןופ לייט ןעכילטסעוו םעד
 עשינַאקירפַא-טסָא יד ןופ לייט ןעכילדיז םעד

 ןענייו ןעצנערג עכילריטַאנ ןייק .ןעמעטס

 לייוו ,ןעראוועג ןעבעגעגנָא טינ רעפָא םעד ןיא

 .רעפטנע ןא ףיוא טרַאװעג טָאה גנוריגער יד

 -יווצ ןענַאטשטנע ךרודַאד זיא טייקגיטסיווצ א

 ךיו טָאה יז .ייטראּפ רעשיטסינויצ רעד ןעש

 -ַאפ םייב ראג רעבָא ןעטלַאּפש םייב ןעטלַאהעג

 קופס א ןהָא טָאה לעצרעה .רד .ןעלַאפרעדנַאנ

 רענגעג וד .ןעריטּפעצקַא רעפָא םעד טלַאוועג

 א ןעקיש וצ תוחּפה לכל טמיטשעגנויא ןעבאה

 ןוא דנַאל סָאד ןעכוורעטנוא וצ ץיסימַָאק
 -עטשעב עיסימָאק יד .טרָאּפער א ןעגנעוב

 ןוא קעוװא ןענייז ןענָאזרעּפ יורד ןופ דנעה

 ליװגנַאז ןעכלעוו טרָאּפער א טכַארבעג ןעבָאה

 -עב א ןופ טקודָארּפ א סלא טמַאדרעפ טָאה

 ךָאנ טָאה לעצרעה .רד .ייטראּפ עטסולפנווא

 -ָארּפ םעד ראפ עיטַאּפמיס טגיוצעג טלַאמעד

 םהיא טָאה ןיקשישוא ייטרַאּפ יד רעבָא טקעו

 יד .דנַאטשרעדיװ ןעגיקענטרַאה א ןעויוועג
 ליווגנַאז ןוא ןעגעגַאד טמיטשעג טָאה ווטרַאּפ

 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעטערמעגסיו-א ןזוא

 עשיטסילַאירָאטירעט יד ןעדנירג וצ וימרַאּפ

 ,טצעי זיב ךָאנ טריטסיוקע עכלעוו ייטרַאּפ

 -גנַאז טיול .ַאדנַאגוא ראפ רהעמ טינ רעבָא

 ,קיטירק א ס'ווָאלָאקָאס וצ רעפטנע ןא ס'ליוו

 סָאװ דנַאל סָאד טינ ויא ַאדנַאגוא ;רע טגָאז

 קיטש א ראנ ,ןעטָאבעגנָא זנוא טָאה דנַאלגנע

 -- .ַאדנַאגוא ןעבענ אקירפַא-טסָא ןיא דנַאל

 ענעבעגעגנָא ָאד יד .טקערָאק ךיוא ןיא סָאר

 -נויא סע ןעבָאה רימ .סָאד ןעגווצ ןעצנערג

 תועט רעד לייוו ?ַאדנַאגוא" רעטנוא ןערָאלשעג

 רעד ןיא טרעגריבעגנייא ןערָאװעג ןיוש זוא

 -טַאהט עטקערָאק ַא סלא עטכישעג רעשירוו

 ,"לעצרעה" ,"'ןיקשישוא" ךיוא העו)  .ךַאו

 ("סומוילַאירָאטירעט" ,"ליוװגנַאז7

 רענעילַאטוא ןא ,איסיאלב ָאנילַאנוא

 ןייז ראפ טמהירעג ,רעקירָאטסיה סנָאיגילער

 ך'מסמהיט8 44מ110016 םעד ןופ ןעבעגסיורַא

 -ווטַאל ןיא דנַאב 84 ןופ קרעוו א 585?טסג

 עטרהעלעג עלַא דנעטלַאהטנע ,ךַארּפש עשינ

 -וא ןעראוועג ןעבירשעג ןענייז סָאװ קרעוו

 -נוהרהָאי ןעט17 םעד ןיא םוטנעדוי ןרעב
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 ןופ קרעו יד ןענייז ייז ןעשיווצ .טרעד

 -עצ דערפנָאב ,דרַאכָאב ,ווָאצּפרַאק ,ףרָאדסקוב

 ,דווָאל ,ןיוודוג ,גניליוד ,גנירעווַאלק ,םוירַאל

 רעסנעּפס ,רעפוופ ץיפָא ,טעוה ,רעגניטָאה

 -סיורא ןוא טצעזרעביא רע טָאה ןיילא .ג.ד.א

 ןופ דנַאב עגינייא ןוא םישרדמ יד ןעבעגעג

 .דומלת

 םעד ןיא טַאנָאמ רעטכַא רעד ,טסוגוא

 טלַאפ ,טלעוו עכילטסירק רעד ןופ רַאדנעלַאק !

 לָאמַא טָאה ,לולא ןוא בָא רעזנוא ןעשיווצ |

 רעטסקעז רעד רעדָא "סיליטסקעפ" ןעסייהעג

 ןעשינויטַאל ןוא ןעשינַאבלַא םעד ןיא טַאנָאמ
 "עג ןעפורעג ךיוא רע זיא יוזא .רַאדנעלַאק

 סויליי ןוא ,סוליּפמַאּפ ,סולומָאר ןופ ןערָאוװ

 טָאה ַאמינ ןופ םרָאפער רעד טשרע .רָאזעצ

 .רעטייוו םישדה ייוצ טימ טבעישרעפ םחיא

 טולומָאר ,געט 98 ןעטלַאהעג רע טָאה טשרעוצ

 םהיא טָאה ַאמינ ,געמ 80 ןעבעגעג םהיא טָאה

 רַאועצ סוילוי ןוא גָאט 1 ןעמונעגרעטנורא

 "דנע ןוא ,געט 80 ןעבעגעגקורוצ םהיא טָאה

 וצ טמיטשעב םהוא רַאזעצ טסוגוַא טָאה ךיל
 .טנייה ךָאנ טָאה רע סָאװ געט 81 ֹוד ןעבָאה

 ".טסוגוא" רע טסווה ראפרעד

 -סוגוא זיא דובכ רעכילברעטשנוא רעזעיד

 ,ןערָאװעג ןעבעגעג טַאנעס ןופ רַאזעצ סוט
 -עגנווא רע טָאה טַאנָאמ ןעזעיד ןיא לייוװ

 ןיא ,רעיראק ןעשירעטילימ ןייז ןיא ןעטערט

 -וואוושעג רעגעירק יד ןעבָאה טַאנָאמ ןעבלעז

 ןערהָאי טימ ןוא ,יירט םהיא ןייז וצ ןער

 -רעטנוא רע םָאה טַאנָאמ ןעבלעזונוא רעטעפש

 ןעשטייד יד ןוא רעמעלפ יד .ןעטּפיגע טכָאו !

 -ַאו םעד ; טַאנָאמ-טינש רעד "טסוגוא" ןעפור

 -ור תואובת ענעטינשעג יד טרהיפ סָאװ ןעג

 ".ןעגָאװ-טסוגוא" רעד טנויה ךָאנ ויז ןעפ

 א ןופ ןעמַאנ ,אטסונוא ןוא טסוגוא

 ןוא ןעטנעגער ןופ להָאצ עסיורג רעיוהעגנוא

 ימייצ ןעשימיור םעד ןופ רעבייוו ערעייז

 םינ זיא סע גָאט ןעגיטניוה םעד זיב רעטלַא

 סָאװ ןעמיוצ עלא ןופ קלָאפ ןייק טעמכ ָאד

 .ויז ןופ רהעמ רעדָא םענייא טַאהעג טינ טָאה

 -נַאג א ןעליפסיוא ייז טימ טנָאקעג טָאה ןעמ

 -נוא ןהָא ןעבילבעג טלָאוװ סָאװ דנַאב ןעצ

 טַאהעג ןעבָאה סָאו ויז ןופ עגינייא .סערעט

 עלערוטלוק א רעדָא טרעוו ןעשירָאטסיה א

 רעטנוא טלעדנַאהעב ָאד ןערעוו טייקגיטכיוו

 -עג יויז ןופ טשער יד .ןעמענ ערעדנַא ערעייז

 .קרעוו ןעזעיד ןיא טינ ןערעה

 ןופ יטנואק רעד ןיא טדָאטש א ,אטסוגוַא

 -ַאס םייב .סטייטס דעטיינוי ,.ַאג דנָאמשטור

 רעדנעלגנע ןופ טעדנירגעג זיא .רעוויר ַאנַאװ

 (.ד.ז) ּפָארטעלגָא ןופ אדנַאמָאק רעד רעטנוא

 עשילגנע ןַא ךָאנ ןעבעגעג ןעמָאנ א רהיא ןוא

 דָאּפרָאקנוא וז ןיא 181/ ןיא  .ןיסעצנורּפ

 זיא 1020 ןיא ,טדָאטש א סלַא ןערָאװעג טריר

 .41,040 ןעזעוועג גנורעקלעפעב רהיא

 -לעוו ןעדרָא רעטסעירפ א ,סעלַאטסוגוא
 ךיז ,םיור ןיא ןעפַאשעג טָאה סוודעביט ןעכ

 -נעגעלעגנַא עועיגילער טימ ןעגיטפעשעב וצ

 -עג טוומעג טָאה ויז ןופ רעדעי א .ןעטייה

 רעגריב עטסגיטכיוו יד ןופ ןערעוו טלהעוו

 ןופ ןענַאטשעב זיא ןעדרָא רעד .טדָאטש ןיא
 ןופ רעדעילגטימ וד ץוחא .להָאצ ןוא ןַאמ 1

 -צעל ןענויז סע  .עילימַאפ עכילרעוייק רעד

 -וקָאד עכילטפירש ןערָאװעג ןענופעג סנעט

 זא ,ןעגווצ עכלעוו ,טייצ רענעי סיוא ןעטנעמ

 "רעדעילגטימ א טָאהעג ךיוא ןעבָאה ןעיורפ

 .ןעדרָא ןעזעיד ןיא טפַאש

 סולומָאר" העז ,סולומָאר סולוטסוגוא

 ."סולוטסוגוא

 ."ובעצטָאק" העז ,ןהָאזטסונוא

 העז ,םוניױוַאקָא םוטסוגוא

 | ."סולוי

 -ָאה עכלעוו רעטסעירּפ עשימיור ,ןרוגוא

 ןעטנערעטשעג םעד סיוא טגָאזעג תואיבנ ןעב

 רַאזעצ"
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 יי יי יי יי זייי יי

 . סיוא ,לעגיופ ןופ גנוגעוועב רעד סיוא ,לעמיה

 ןעסערפ סָא ווא ןוא ןָאה ןופ ןעהערק םעד

 ײזעיד ןעגעלפ ייז .ערעיט עגוסיפ-רעופ ןופ

 עסילש ערעוז םעד ןופ ןוא ןעטכַאבָאעב עלא

 ןערָאטַארעּפמיא יד ויב ןעגעלפ ויז .ןעהיצ

 ווב םימטרח יד סָאװ עלָאר עבלעזיד ןעלעופש

 געירק א ןופ גנַאפנָא רָאפעב ןעגעלפ ייז .הערּפ

 לגנע) טיירטש-ןענהָאה א ןעטלַאטשנַארעפ

 רעכלעוו ןעסָאלשעג ןופרעד ןוא (0068 886

 800 דדעפעגנוא .ןעגעיז טעוו סע לארענעג

 טץ ןעזעוועג ייז ןענייז "רצי ראפ רהָאו
 4{ ןוא עשיטסיבעלפ 8 .ףיוה ןעכילרעזייק

 ליימוא ןעבָאה עועיד .ןרוגוא עשיצירטַאפ
 רע יז .ןעטוּפסיד סגנוריגער עלא ןיא ןעמונעג

 .רעדנעגעיז רעד ןעזעוועג רעמיא זיא סולשעב

 -- .טפאשעגבָא ווו טָאה סווָאדָאעהט טשרע |
 ךַאלרַאש ןעזעוועג ןענייז רעדיילק ערעייז

 טימ ,דנַאוװעג עטפיירטשעג-רוּפרוּפ ןוא ,טיור

 .טוה ןעגיציּפש א

 יַאטָאב רעד סיוא טכורפ ַא ,סעקרוגוא

 טאל ."ןעטַאציּפרוקוק" עילומַאפ עשינ|

 רעמָאקָאק.לָאה ;רעבמַאקוק .גנע ; סטסטממנ8
 ;קרוגַא .נעד ;ץערוגָא .סור ;עקרוג .שטייד

 בעה ןוא ;ַאקרוגוא .ליוּפ ;ַאקרָאגוא .גְנוא

 ! | .אשק

 ןרוד טנַאקעב ןענייז עכילנהעוועג יד

 ינוא ןעגישיילפ רעייז ,םרָאפ ןעכילגנעל רעייז
 עגימרָאפ-צרעה ןוא עגירָאָאה ערעייז ,טלַאה
 .ןגנוטַאג 14 ךרעב ןאראפ ןענייז ייז ..רעטעלב

 עמרַאו עלא רעביא טיירּפשרעפ ןענייז ןוא

 "עוו ערעטלעק יד ןיא .טלעוו רעד ןופ ןעלייט

 ןיא ןוא ,זָאלג רעטנוא טריוװָאטלוק ייז ןער

 גיטיינ ןעבָאה ייז .טינרָאג ייז ןעסקַאװ עטלַאק

 ווז .טכילנענוז ךסא טימ ןעדָאב ןעטכויפ א
 ויז .גנַאל סעשטניא 94 ויב 4 ןופ ןעסקַאװ

 וד .גיסע טימ רעדא ,היור ןעסעגעג ןערעוו

 טפור עכלעזא ןוא טרעיוזעגנייא ןערעוו עגנוו

 -ַאנ םעגווטטגלא םעד טימ אקירעמַא ןיא ןעמ

 עי עי עי עי עי עי עי שיש 4 עי עי עי זי עי עי עי עי עי ;.ץיה עי; עי עי עי עי;
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 -לא ןיא ףעיט טכוורג עטכישעג רעייז
 ךיוא .ייז טנָאמרעד לעביב יד .ןיירַא םורעמ

 -ווצרעפ ייז ןעבָאה ןעפילגָאריה עשיטּפיגע

 ןעשיערבעה ןופ גנוכיילגרעפ רעד ייב .טנעכ

 -ורג ,"ַאססיג" ןעשיבַארַא םעד טימ םיאשק

 -נוא ,"יטַאק" ןעשיטּפוגע ,"וַאסוק" ןעשיב
 דומלת ןיא ןוא "ערקוק" ןוא "ַאסיק" ןעשיד

 . רעד ןופ טייקטלַא יד (1 טזייוועב "תושק"

 "וק ייז .טעטירַאלוּפָאּפ רהיא (9 ןוא ,טכורפ

 ןעכילדיז ןוא-לעטימ ןופ ַאּפָארוע ןיא ןעמי

 . .ןעיזַא

 ןערעוו ןעגנוטַאג ערעדנַא ענעדעישרַאפ יד

 .סעיצַאקירבַאפ ענעדעישרעפ רַאפ טכיורברעפ

 ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ טרָאס ַא ןַארַאפ

 שילביב יד ןיא טרעניארע עכלעוו "םיָאדוד,
 רעייז רעבָא טוג ןעקעמש עועיד ,"םיאדד"

 .ןעפע םוצ טינ ןזֹוא טלַאהניא

 ענעירג יד ןופ טפַאז רעד :שיניצעדעמ

 -עג לעטימ סלא טכיורבעג טרעוו ,רעלגנעטש

 טימ ןעדנוברעפ זיא רעכלעוו רעבעיפ ןעג

 ךיו טעיידרעפ ןעסעגעג היור .םזיטַאמוהר

 -לעז ןעוו ןעגעגַאד ,טכעלש רהעז עקרוגוא וד

 -סגנורהיפבָא ןַא סלַא יז טקריוו ןעסעגעג ןעט



 184 ורגוא --- ןיטַאטנעמגוַא 158

 'ורעווינוא 'רגָאעג סולקער יִלֵע טיול .םייה רעיײז ןיא רעירגוא יד

 ( אטפדמסמ18:10מ .טַאל) ,ןָאיצַאטנעמגוָא .סייוו זיא גנוטַאג 00106צמ6מ18 יוד .לעטימ

 / עוו .דנעגערפיוא קרַאטש ןיא טפַאז רהיא

 שרעדנַא סעפע טימ טשימרעפנוא טכיורבעג

 -נַאק ךיוא ןוא לַאפכרוד םעד ןעגנערב סע ןעק

 .סעקשיק וד ןיא גנונערב א רעדָא עיסלואוו

 רעד ןוא .גנורעגנעלרעפ רעדָא גנורעהמרעפ

 .רעיוד-נעטָאנ םעד ןופ גנורעגנעלרעפ :קיזומ

 גנולַאהרעדיװ יד :קיוומילַארוונעמ רעד ןיא

 טכיורבעג טרעוו .קנַאדעג ןעבלעזמעד ןופ

 .ןעגופ ייב סנעטסיומ
 | -רעפ ,(שיגָאלָאליפ) ,הויטַאטנעמגוָא

 ןופ ןעמָאנ רעטלַא :שיגָאלָאטנע ,ירגוא ויוצ טרָאװ ןיוא ןיא .רעטרעוו-סגנורעסערג

 -יואוועב סָאוװ ,רעקלעפ עּפורג עשילָאגנָאמ א רעטרעוו ויוצ ןופ .ןעמַארוצנווא עפירגעב

 רעד ףיוא לארוא ןוא "בָא" ןופ דנַאל סָאד ןע -רעפ :לעיפשייב םוצ .ןעכַאמ טרָאוװ ןייא

 רעד ףיוא ןוא ,םי ןעשיטלַאב ןופ טייזיטסָא .-ומיציטסוי ,רעמַאקיצַאש ,טרָאוװ-סגנורעסערג

 -ַאד רעד ןופ טייז עכילטסעוו ןוא עכילדיו | ,ג.ד.א ,רעטסינ
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 ןעפורעג ןיוש ויז ןענווז רעטעּפש .עבונ

 -עּפש ךָאנ ןוא ,שידנעלניפדָארגוא יד ןערָאוװעג

 -ורג יד .רעקלעפ עשירַאגנוא-שיניפ יוד : רעט

 ןערַאיגַאמ ,ןעקַאיטסָא יד ןופ טהעטשעב עּפ
 טרעוו םיובימַאטש רעייז .רעדנעלניפ ןוא

 -ורפ רעקיוָאטסוה-רוטלוק םעד ןופ ןעבגעגנָא
 ---: ןווז וצ דלַאוולעה ןָאפ ךירד

 רעירָאטלַארוא (1

 רעילַארוא (?

 ןענניפ (8

 רעירגוא (4

 רעייז טלעיּפשעג טייצ רעייז ןיא ןעבָאה ייז

 ענעי ןעשיווצ עלָאר עלערוטלוק עגיטכיוו ַא

 ךָאנ ןעבעל עכלעוו ןעזיגיריק יד רעקלעפ

 ןעירוגוא יד ןופ ןעגנילמַאטשבָא ןעניוז טנייה

 וד ןוא ןערַאטרַאט וד ןעטלַאהעג ןעבָאה ייז

 וד ןעמ טנעכייצעב שיגָאלָאלופ --- .טיברַא

 עטסגיצומש וד וצ ןעכיורבעג ייז ןעגעלפ ויז

 .טייצ עסיוועג ַא רַאפ טכָאירעטנוא ןעקריט

 -וא 'ד ןופ גייווצ רעסיורג א שיניפ-ָארגוא

 -ַאגנוא יד .ןעכַארּפש עּפורג עשיַאטלַא-לַאר

 .עפורג עשירגוא יד וצ רעהעג ךַארּפש עשיר

 .לאטיא) ,שטַאדוַא

 ןעגידנעבעל םעד רַאפ גנונכויצעב יד קיזומ

 -ניז רעדא ןעלעיּפש סעטגיצרעהעב ,גַארטרָאפ
 .ןעריאוטנעצקַא ,ןעג

 רעד ןיא ((66

 -ניא-שיטירב ןוא טַאַאטש א ,ריֿפיַאדוא

 -עב טרעוו .רעניואוונייא 1,19,786 ןופ ןעיד

 ךיז טפור סָאװ גינעק-עציוו ַא ןופ טשרעה

 ויא ןעגיטנייה ןופ ןעמָאנ רעד .טופיַאר

 .לעגַאהב דופיָאר

 ןיא טכער-תוכז טרָאס ַא ,טכער-לַאדוא

 טרָאד טָאה ןעטייצ עטלַא יד ןיא .דנַאלטַאש

 סָאװ דנַאל סָאד ,"ןייז" ןעפור טנעקעג רעניוא

 ןוא טניואוועב טייצ עגנַאל ַא רַאפ טָאה רע

 ןופ רעדָא ,טרעטשעג טינ םהיא טָאה רענייק

 -ואעפ סָאד רעדייא .טכער טרעדָאפעג םהיא

 ,זיא ןעראוועג טרהיפעגנויא זיא םעטסוס עלַאד -

 רעביא דנעשרעה ןעזעוועג טכערדלַאדוא סעזעיד

 .דנַאלגנע ץנַאג

 עגיטכיזברוד ,סייוו-כלימ א ,טלענָאדוא

 עט4 רעד וצ טרעהעג סָאװ שינעפעשעב-םי

 רעד .1118001010246 גנוטַאג וד ןופ סַאלק

 8 זיב 4 ןופ גיטרַא רעדנוליצ זיא רעפרעק

 -גיוז ןעגערש א טָאה גנַאל רעטעמילימ

 -עטשעב ,ליומ א ןופ טרָא םעד ףיוא טַארַאּפַא

 .ןעּפַאל-גיוז 9 ןופ דנעה

 ןיא ַאקירפַא-טסָא ןיא דנַאל ַא ,עָאדוא

 רַאביזנַאז טימ ,ךילדיז ימַאגנוק טימ תונכש

 סָאד .ךילדרָאנ ךייט-עמַאוװ םעד טימ ,ךילטסעוו
 -עב ווא ןוא ןעלויט 4 ףיוא טלַאפעצ דנַאל

 סָאװ גנילטביוה-רעביוא ןַא רעביא טשרעה

 .םיטבש עלא ןעמעװו ןיא "ענעוומ" ךיז טפור

 .סמ ןעלהָאצ ןעלווט 4 וד ןופ

 -דרָאנ םעד ןופ לייט א (40271) הדוא

 עשיטירב רעד רעטנוא ,ןעידניא ןעכילטסעוו

 ןוא סעגנַאג ןעכייט וד ןעשיווצ ,טּפַאשרעה

 טימ ,סיורג רעטעמָאליק {} 68,088 .לַאּפענ

 עכלעוו ןופ 19,838,004 ןופ גנורעקלעפַאב א

 -ַאמ 1,070,980 ,ןעמיהַארב ןענייז 9

 יד .ןעטסירק 9510 םיוק ןוא רענַאדעמָאה

 סעועיד ךרוד ןעסעילפ עכלעוו ןעכייט-טביוה

 .יטמוג ןוא ַארגָאג ,סעגנַאג רעד ןענייז דנַאל

 ערענעלק ,ערעדנַא .רַאבפיש ןענייז עזעיד עלַא

 ךילצונ רהעמ ןענייז ייז ,עלעיפ ָאד ןענייז

 .ץרעמָאק רַאפ סלַא רוטלוקירגַא רַאפ

 וד ןופ .ךַאלּפ האנייב יא דנַאל סָאד
 ןָאילימ 912 ןענייז דרע רעקַא ןָאיליט 82

 טביוה יד טרָאד זוא טייברַא-דרע יד .טייברַאעב

 ןעוועדָאה סַאד .קלָאפ ןופ גנוגיטפעשעב

 טעדליב .ג.ד.א לעפוב ,ןעלעזע ,דרעפ ,תומהב

 -טפעשעב רעייז ןופ לייט ןעסיורג א ךיוא

 ,ןעפיש 2084 ייז ןעבָאה שופ ןעגנַאפ וצ .גנוג
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 רש"ש עו"רפמ/ טיפ

 רעטעמַאליק ז} 9800 רעביא ןופ רעדלעוו

 -לווא ,ןהָאמ ,ץייוו ,זייר ןעריצודָארּפ .סיורג

 ,ָאגודנוא ,לָאװמיוב ,ןערהָאר-רעקוצ ,ןעטכורפ

 -,400 טרעסַאוועב זיא ךילטסניק .קַאבַאט ןוא

 -ול-נהַאבנעזיוא 8 טָאה .דרע רַאטקעה 9

 ןַארַאפ טרָאד ןענייז תויח עדליוו ןופ .ןעינ

 עדליוו עלעיפ ,ןעּפָאליטנַא ,ףלעוו ,ןעדרַאּפָאעל

 -- .ןעגנַאלש-טפיג עלעיפ רהעז ןוא ,תופוע

 טימ טגינווארעפ הדוא זיא וווטַארטסינימדַא

 טלייטעגנויא וז זיא ךיזרַאפ ןוא (.ד.ז} ַארגַא

 -וַאפ ,ךופַאטוס ,הָאנקַאל) סעיויוויד 4 ןיא

 ןיא ייז ןופ עדעיַא ןוא ,(ילערַאב-יַאר ,דַאבַאצ

 ָאזלַא .ןעטקירטסיד 8 ןיא טלווטעגנויא רעדיוו

 טָאה ךילטכישעג -- .ןעטקורטסיד 19 ןעמַאזוצ

 רעטנוא .?ַאלעשטנַאפ" ןעסייהעג לָאמַא הדוא

 (.ד.ז) סונַאמ ןיא סע טרירוגיפ ןעמָאנ ןעזעיד

 ןעידניא ןעטלַא ןיא ןעזעוועג זיא .ךובצעזעג

 -רהָאי ןעט0 ןיא ןוא ךיירגינעק סעדנעהילב א

 יד ןעזעוועג טרָאד זיא 'רצי רַאפ טרעדנוה

 עשיטסיַאהדוב ןופ גנוגעוועב עטסעטפַאהבעל

 ךיז ןעבָאה רעניואוונווא יד  .ַאדנַאגָאּפָארּפ -

 -עב גיטכיט יוזא ןעביולג םעיינ םעד טימ

 םעד טגיסעלכַאנרעפ ןעבָאה ויז זא טגיטפעש

 ןיא דנַאל סָאד ןוא טייצ רעד ןופ סערגָארּפ

 ןהעז 1194 ןיא .ןערָאװעג טסעיוורעפ ךרודַאד

 -עק ןעשינַאדעמַאהָאמ ןעטשרע םעד ןיוש רימ

 ןעפרָאװרעטנוא דנַאל סָאד ןעבָאה עזעיד .גינ

 ןוא  .ַאלָאגנָאמ רעטנוא ץניוװָארּפ א סלַא
 -ורט עשילגנע יד ןעטערטעגניוא ןעבָאהד 0

 סע ןוא עינַאּפמָאק עשידניא-טסָא רעד ןופ ןעּפ

 .ןהָאפ עשילגנע רעד רעטנוא ןעפרָאוװרעטנוא

 -ַאדעמַאהַאמ םעד סיוא רעשרעה ענעגווא טימ

 קלָאפ סָאד ןעבָאה עועיד .ןעביולג ןעשינ

 -רעפ גנורעיגער יד ,טריטַאולּפסקע ךילקערש

 רעשילגנע רעד ןעוו 1826 .בעפ זיב טגיסעלכַאנ

 הדוא טָאה זיוהלָאד דרָאל רענעוװָאג-לַארענעג

 ןעשילגנע ןופ לייט א ןייז וצ טרימַאלקָארּפ

 ,ךיורגינעק

 ןָאבידו

 ןוא עשיוווצנַארפ ןופ טמַאטשעג

 ,ס מ יי שוד ןהָאש זו ד ,ןַאבֹודֹוא

 -וונ ןיא 1780 .בעג ,גָאלָאטינרָא רענַאקירעמַא

 טָאה .קרָאיונ ןיא 1881 .טשעג ןוא סנַאעלרָא

 עשינַאּפש

 -נַארפ א ןעזעוועג זיא רעטָאפ ןייז ,ןרעטלע

 -ַאּמש א רעטומ ןייז ןוא לַארימדַא רעשיויוצ

 ךיז רע טָאה דניק סלַא ןיוש .עמַאד עשינ

 טָאה .לעגייפ טימ ןעריסערעטניארעפ ןעמונעג

 ,ווו ןופ ןרעטסומ ענעדעישרעפ טריטקעלָאק

 ןענכייצ ןענרעל קשח טימ ןעמונעג ךיז טָאה

 טייצ רעד טימ זיא ןוא רעיּפַאּפ ףיוא לעגייפ
 טָאה רע .רעלַאמ-לעגייפ רעטוג א ןערָאװעג

 רענַאקירעמַא וד טפיוהרעביא טריזילַאוצעּפס

 סנעבעל ןייז סלא הסנרפ א ןעכוז וצ .לעגייפ

 -עישרעפ טריבורּפ רע טָאה גנוטלַאהרעטנוא

 ןעזיוועגסיורא ךיז טָאה גידנעטש רעבָא סענעד

 ןעועוועג ןענייז ץרעה ןייז ןוא ּפָאק ןייז זַא

 גידנעטש טָאה רע .לעגייפ יד וצ טעמדיוועג

 ןעדעי ןוא דלַאװי-וצ-דלַאװו ןופ טרעדנַאוועג

 רע טָאה טּפַאכעג טָאה רע לעגיופ טרָאס םעיינ

 טימ רעיּפַאּפ םעד ףיוא טרהיפעגפווא םהיא

 טָאה טפַאהרעטסוימ יוזא .ןעברַאֿפ ענייז עלַא

 רעקיטירק עטספרַאש יד זא טריּפָאק ייז רע

 יז .ןעמונעג טסנערע רהעו םהיא ןעבָאה

 טםימ ייז טנעכויצ רע זא ןעבעגעגוצ ןעבָאה |

 -ווהעג טָאה רע .טייקכילטקניּפ שיטַאמעטַאמ

 םהיא טָאה יו ןוא עמַאד עשילגנע ןַא טַאר

 טָאה יז .טייברא ןייז ןיא ןעפלָאהעג לעופ

 רע .ןעגעוו הסנרּפ רַאפ להוקס א טרילבַאטע

 -ָאה עכלעוו רעדליב 900 טכַאמעג גיטרעפ טָאה

 רהָאי 10 ןופ טייברַא יד טריטנעזערּפער ןעב

 וי טימ ויא רע סלא ןוא ,ןעבעל ןייז ןופ

 זיימ יד ןעבַאה ַאיפלעדַאליפ ךָאנ ןערהָאפעג

 םהיא טָאה סע .רעדליב יד ןעסערפעגפיוא

 ןייז ןעלעטשוצקירוצ רהָאי 8 עיינ ןעמונעג

 -עב ךיו רע טָאה ַאופלעדַאליפ ןיא .טסולרעפ

 -ַאנָאב ןעיסול ץנירּפ ןופ ןהוו םעד טימ טנָאק

 -כרוד ןעהטַארעג םהיא טָאה רעד ןוא טרַאּפ
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 ןעועיד ראפ .רעדליב יד ןעקורדבָא סיוא

 -קנארפ ןוא דנַאלגנע ךָאנ קעוװַא רע זיא קעווצ

 91000 וצ רעדעי ,ןעטנענָאבַא ןעביילק ךייר

 עמוס עגיטיונ יד ןעגירק וצ .טנופ 900 -=

 רעטלָאוו ,דלָאבמוה ,עיווָאק ןעפלָאהעג ןעבַאה

 -עק רעד ןוא דנַאלגנע ןופ גינעק רעד ,טָאקס

 -רעד רע זיא 1840 ןיא .נַארּפ ןופ גונ
 -ָאה טדיוט ןייז ךָאנ .ןערָאװעג גיטרעפ םימ

 .קרעוו ןעזעיד ןופ סעיּפָאק ענלעצנייא ןעב

 .דנַאב א 91800 ןוא 91000 וצ טכארבעג

 ןעבעל סָאד רעביא ןעגנוטכַאביואעב ענייז
 -ווז טנעבייצעג טָאה רע עכלעוו לעגוופ יד ןופ

 עשיגָאלָאָאז רעד ראפ טרעוו ןעסיורג ןופ ןענ

 עכלעוו לעגוופ וד ןופ עכנַאמ .טפַאשנעסיװ

 טינכָאנ ןעבָאה ויז ןוא טלעדנַאהעב טָאה רע

 ןעשיגָאלָאטינרָא םעד ןיא ןעמענ ןייק טַאהעג
 םעד טימ טנעכבייצעב טצעי ןענויז גָאלַאטַאק

 טָאה סע ' ןעּפיט עש'נָאבודוא יד" ןעמָאנ

 ןיא ןעפָארטרעביא םהיא טצעי זיב רענייק

 ןיא טרהעעג ויא ןעמָאנ ןיוז ןוא ךַאפ ןייז

 .טלעוו רעד ןופ ןעזיירק סטפַאשנעסיוװ עלַא

 עשיזיוצנארפ א (482616נ126) ,ןרעשזדוא

 ,ןַאעקָא ןעשיטנַאלטַא םעד ףיוא טדָאטש-נעּפַאה

 -םיווק ןופ גנַאמסידנָארַא םעד וצ דנערעהעג

 -רעפיש רהיא בעילוצ טמהירעג זיא .רעפ

 -רעפ ןופ ןָאיצַאקירבַאפ ןוא ,רעדעב-םי ,עלהוש

 .ןעילַאקימעכ עגיטכיוו ענעדעוש

 א ןופ רעדנירג ( אט8:48 ) ,םוידוא

 !עימַאטָאּפָאעמ ןיא עטקעס עבולטסורק עיינ

 .-עב רע .רצו ןופ טרעדנוהרהַָאי ןעט4 ןיא

 ןיא םייצ ןייז ןופ עכילטסויג יד טגידלוש

 ןוא ,ןעפיוו ןוא ןעסערפ ןיא ,טעטילַארָאמנוא

 םיחלג יד .ןעיורפ יד ןעלעפעג וצ ןעכוו

 רעבָא ,םרח ןיא טגיילעגניורַא םהיא ןעבָאה

 ענייז ןופ להָאצ יד טרעסערגרעפ רָאנ טָאה סָאד

 וצ טלהעוורע םהיא ןעבָאה ייז זיב רעגנעהנַא

 "רעפ םהיא ןעמ טָאה 9870 רהָאו ןוא .ףָאשיב

 טעדנירגעג טָאה רע ואוו ַאיהטיקס ןוא טקוש י

 10 טימ זיא רע ואוו ןוא עכריק ענעגיוא ןַא

 עג טָאה רע --- .ןעברָאטשעג רעטעּפש רהָאו

 ,ןעשנעמ םוצ טייקכילנהע וד טָאג זַא טביולג

 רַאנ ןעגירעזנוא ןַא ןופ םרָאפ םעד ןיא טינ

 עכלעוו הגרדמ ערעכעה ַא סווא ןעשנעמ ַא ןופ

 וצ םישוה ערעזנוא עלַא ןופ רעכעה טהעטש

 ַאזַא טָאה עכריק עכילטסירק וד .ןעפיורגעב

 טנַאקעג טינ טָאג ןעשיטסוטסופרָאמָארטנַא

 רעפ רַאפרעד םהיא טָאה ןוא ןעריטּפעשקַא

 -שיריס ןיא ןעבירשעג טָאה סוידוַא .טמַאד

 זַא ןעביולג רעקירָאטסיה עכנַאמ ןוא םוגרת

 רעצעזרעביא יד ןופ רענייא ןעועוועג זיא רע

 "עב זיא עכלעוו ,שיריס ןיא לעביב רעד ןופ

 ."אטושב" ןעמָאנ םעד רעטנוא טנָאק

 (סטא6 ,סַאלָאקינ םלראש ָאנידוא
 .לַאשרַאמ-דלעפ רעשיזיוצנארפ 46 124 6810)

 זויז ןָא טביוה .184/ .טשעג ןוא 1707 .בעג

2 
2 

7 
44 
 וו 7

 יא:

 -ַאק לעטיט םעד טימ ערעירַאק עשירעטילימ

 ,ןָאיצולָאװער רעד ןיא לייטנַא טמהענ ,ןַאטיּפ

 -ורב א ּרעביא רידנַאמָאק 1794 ןיא טרעוו

 -עג המחלמ רעד ןיא סיוא ךיז טנעכייצ ,עדַאג
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 רהָאי 8 טגעירק ,ןעסוירּפ ןוא ךיורטסע ןעג

 -ווויד עצנַאג א רעביא אדנַאמָאק יד רעטעּפש

 ןייז סלא םהיא טכַארטעב ןָאעלָאּפַאנ .עיז

 עציּפש רעד ןא םהיא טצעז ןוא דנַאה עטכער

 -רעטסיוא טגעיזעב רע .ןענַאילַאטַאב 10 ןופ

 יד רע טגָאלש 1807 ןיא .ַאנעי ןוא ,ץיל

 ןוא דנַאלדעירפ ,ַאקנעלָארטסָא ייב ןזספור

 סגעירק ןייז טרעוו רעטעּפש רהָאו 9 .םַארגָאיי

 ןיא עלָארטביוה יד סלַא טנעקרענַא טי

 -רַאמ רעד טרעוו רע ןוא ןעקולג סנָאולָאּפַאב

 -ולימ עשיזויוצנארפ עצנַאג סָאד רעביא לַאש

 -רַאמ ,דנַאללָאה רע טּפַאכרעּפ 1810 ןיא .רעט

 ,דנַאלססור ףיוא ןַאד טריש

 ןָאולָאּפַאנ וצ יירט טביילב ,גנונעקרענַא טרָאד

 יד יווװ טרָאפָאז ראנ ,גָאט ןעטצעל ןייז זיב

 הגירדמ רעד ףיוא ףיורא ןענויז ןענָאברוב

 טרישרַאמ 1899 ןיא .ייז וצ רעביא רע טהעג

 -רעבוג רעטעּפש טרעוו ןוא ןעינַאּפש ףיוא רע

 .דירדַאמ רעביא רענ

 רעד ןיא ץניוװַארּפ עשינעילַאטוא ,ענידוא

 -ךרָאנ ךיז טצענערג ;דנעגעג עשינַאיצענעוװו
 טימ ךילדיז ,ךיירטסע טימ ךילטסָא ןוא ךיל

 טָאה .גידענעוו ןוא םי ןעשיטַאירדַא םעד

 809,899 ןוא סיורג רו" יָאליק {} 732

 -טסיד 17 ןיא טלויטעג זוא וצז .רעניואוונווא

 ,גוגרעב זיא טפלעה עכילדרַָאנ יד .ןעטקיר

 -עוו יד ךילדיז ,ןעּפלַא-ןעטנערעק יד טלַאהטנע

 -עשילוי יד ךילטסָא ןוא ןעּפלַא-עשינַאוצענ

 -מוו זיא ,םֹו ןופ טנהָאנ דנעגעג יד .ןעפלַא

 ,ַאצנעװיל יד :ןענייז ןעכייט-טביוה יד .גיוּפ

 ַאלעטס ,ָאטנעמַאילגַאט ,ָאנַאציטנַאמ ,אנודעמ

 ווא ןיירא ייז ןעסעילפ עלא  .רָאמרַאק ןוא

 דנַאל ןופ לייט רערַאבטכורפ רעד .ָאצנָאזיא

 -ליפ ,זיַאמ ,לעפָאטרַאק ,זייר ,ץייוו טרעפיל

 דייז ,ןייוו ,ןענַאטשַאק (.ד.ז) ןעטכורפ-נעז

 "לויז ןוא לָאװמיוב :ןענייז ןעירטסודניא וד

 ,ןעקירבַאפ-לַאטעמ ןוא רעיּפַאּפ ,ןעיירעניּפש

  ךיוא טניוועג

 08 . ושדישדוא -- ענודוא

 .ןעיירעּפעט ןוא ,ןעיירעיורב ,ןעיירעברעג

 ןיא טפַאשרעה עשיזיוצנַארפ רעד דנערהעוו

 םעד ןופ טדָאטשטביוה יד ןעזעוועג ענידוא

 וז טלַאפ 1814 ןיא .ָאנַאורַאסַאּפ טנעמטרַאּפעד

 ןופ יז טרעוו 1848 ןיא .ךיירטסע רעטנוא

 -נוא וז טלַאפ 1806 ןיא .ןעסירעגבָא ךיירטסע

 .ןעולַאמוא רעט

 ויטרַאּפ-נעכַאנָאמ עשירוס א ,רענעידוא

 ןעבָאה עכלעוו ,טרעדנוה-רהָאי ןעט1 םעד ןופ

 עכילשנעמ א ןיא טריטסיוקע טָאג זַא טביולגעג

 "נירג רעייז ןופ טמוק ןעמָאנ רעד .טלַאטשעג

 .סועידוַא רעד

 -יידעב ַא ,םַאהַארבַא ןַאשז ןאמעדוא

 רעדורב ַא ,דנַאללַאה ןיא סָאנָארטסַא רעדנעט

 .בעג .ונָאטנַא ליענרקָא רעקינַאטַאב םעד ןופ

 .ןעדייל ןיא טרידוטש ,1897 םַאדרעטסמַא ןיא

 ןעש'נעדייל ןיא רָאטַאװרעזבָא טרָאד טרעוו

 רעטעּפש רהָאי יירד ,1889 םוירָאטַאוװרעזבָא

 רע ואוו ,טכערטוא ןיא רָאסעּפָארּפ רע טרעוו

 -טביוה טלָאמעד טרעוו ,רהָאי 9 טרינָאיצקנופ

 גנולייטבָא עשיפַארגָאעג רעד ןיא רעינעשזנוא

 .ּפמָאק עשידנוא-טסָא עשידנעלרעדינ רעד ןופ

 -בָא עגונווא סולפניוא רעייז רעטוא טעדנירג

 ענעדעישרעפ ךיוא טכַאמ ןוא סמוירַאטַאוורעז

 ןעגנוטכַאביואעב עשימָאנַארֿטסַא עגיטכיוו

 עג ויא עטסגיטכיו יד עכלעוו ןעשיווצניא

 רעביא סונעוו ןופ גנַאגרעביא רעד" ןעזעוו

 ,1874 רהָאו ןיא קורוצ טמוק רע ."ןנוז רעד

 יוקגיטעהט עכילטנעפע עלַא ןופ קורוצ טערט

 ןוא שטייד ןיא קרעוו ענייז עלַא טרוצילבוּפ

 .שידנעללָאה ןיא

 *.רעדַא* העז ,רעדוַא

 עכילטסָא רעד ףיוא ףרָאד א ,יׂשדישדוא

 ןערָאװעג טמהירעב .םייאקינַאגנַאט ןופ טייז

 ןוא עכלעוו עיצידעמסקע סיולנעטס בעילוצ

 .1811 וַאמ ןיא ןָאטסגניוגיל ןעכוז ןעגנַאגעג
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 -ווװ טרָאד יולנעטס זיא רעמטעּפש רהָאי 9 טימ

 סיוא טרָאד ןופ טָאה ןוא ןעמוקעגנָא רעד

 -לעוו ַאקינַאגנַאט םעד ןעשרָאפכרוד ןעמונעג

 -ַארט יד .געט 81 ןעמונעג םהיא טָאה סעכ

 עשיבַארַא זא טגָאז דנעגעג רענעי ןופ עיציד

 טימ ןיוש ןעזעוועג טרָאד ןענייז רעלדנעה

 סָאד ןוא ,רעהירפ רהָאי טרעדנוה עכילטע

 טיירברעפ םַאלסיא רעד טרָאד זיא ייז ךרוד |

 .ןערָאװעג

 -ַאהַאמ םעד ןופ טדָאטש-טביוה ,ןיישדוא

 ."ַארפיס" סולפ םייב ,ןעידניא ןיא ךייר ַאיר

 .םעד בעילוצ ןעידניא ץנַאג רעביא טמהירעג

 -הוש עלעיפ יד ןוא טלַאטשנַא ןעשימָאנָארטסא

 סמואעלָאזוַאמ ןוא לעּפמעט עלעיפ טָאה .ןעל

 -ווא זיא יז .טסנוק-יוב עגיטרַא-סיורג א ןופ

 .ןעודניא ןיא טדעטש עגילייה 7 ֹוד ןופ עג)

 .רעניואוונויא 84,099 טָאה

 == ןץנעדורּפסירוי עשידומלת) ,אתידוא ;

 רעדָא ךילטפירש ,עגַאזסיוא ,(.ד.ז) ץנעדיווע

 ןינמזו ,ןניבתכ ןינמז אתידוא ַאה -- ךילדנימ

 ץנעדיווע ןַארַאפ ('טי ןירדחנס) ןניבתכ אל

 .ענעבירשעג טינ ןוא ענעבירשעג

 ,עלוע גנוטַאג א ,0 יז צ1זמט8) ,1ד ווא

 רעניילק" רעד ןַארַאפ ןענייז סע עכלעוו ןופ

 ןעדייר רֹימ ."רעסיורג" רעד ןוא "והוא

 -נעס 77 טלַאה רעּפרעק ןייז .ןעסיורג ןופ ָאד

 ינרָאה זיא לעבָאנש ןייז .גנַאל רעטעמיט

 רעילָאק-שונַארָא טפַאהבעל ןעגיוא יד ,גיברַאּפ

 ,ןעכנינַאק ןופ רעביור רעכילרהעפעג א זיא

 -דלעפ ,ךַאלעבלעק עקנינוילק ,ןעזָאה רעגנוי

 ןוא סעבַאשוד ,ןעגנַאלש ,ןעטַאר ,זיימ ,רענהיה

 רע ןעוו טכַאנ עצנַאג א טיורש .ןעטקעזנוא

 רע ןעוו ליטש רהעז זיא רעבָא .גירעגנוה זיא

 ןויז טכַאמ .ןברק ןעכילגעמ א סעּפע טהעזרעד |

 רעדלעוו עמאזנווא ןוא סנעטסרהעמ גנוניואוו

 דנַאלהוא --- ןיושדוא

 א

 ןז װ
 ו :

 יי / א װ
 ?יוושוי י 2 ריב

 וי א לאו אוי א יי? 5

 -ויוו ןייז .ןעטלַאּפש-נעזלעפ ןעשיווצ רעדָא

 רעדא ץרעמ ןיא רעייא 8 רעדא 9 טגעל לעב

 -ויא .ןעכָאװ 8 ןיא סיוא ויז טהירב ןוא לירּפַא

 ןייז וצ רע טפור ןערָאָאּפ ךיז טהעג רע רעד

 .לוק ןעגירעזייה א טימ "ו ה ו ב" :בייװ

 ףיוא ןעלַאפ לעגייפ-ביור ערעקרַאטש עלַא

 טיול .גָאטייב םהיא ןהעזרעד ייז ןעוו םהיא

 ןיא לעיפ גנוטַאג עזעיד ךיז טניפעג ,ןָאפוב

 יו ;רעדלעוו עשטייד ,עשיסור ,עשרַאגנוא יד

 טרעוו .ןעּפלַא עשירַאצויוש יד ןיא ךיוא

 לָאמנייק ןוא ךיירקנַארּפ ןיא ןהעזעג ןעטלעזו

 .דנַאלָאה ןיא

 -סערג יד ןופ רענייא ,גיוודול דנַאלהוא
 .טסיליטס ןוא רעטכיד רעשיריל עשסייד עמ

 1809 .טשעג ןוא 1787 ןעגניביט ןיא .בעג

 סלא טריציטקַארּפ ,ץנעדורּפסירוי טרידוטש
 רעד רָאסעפָארּפ 1800 ןיא טרעוו ,טַאקָאװדַא

 -ניבוט ןיא רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עשטייד

 -טימ רע טרעוו 1848 ןיא ,טעטיזרעווינוא רעג
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 -רעפ רעבָא ,טנעמַאלרַאּפ ןעשטייד ןיא דעילג

 -םרָאפ טייהנגעלעג ןייק םעד םעלַא ווב טרעיל

 -רעטלַא יד רעביא םוידוטש ןייז ןעצעזוצ

 ןוא דנַאלשטייד ןופ (םירופס) ןעגַאז עכולמיט
 טגנירד קירעיל ןייז טימ .דנעגעגמוא רהיא

 -נויא יד ךרוד טסווג סקלָאפ ןיא ןייא רע

 .רוטַאנ עשיפע ןַא ןופ ליטס ןייז ןופ טייהכַאֿפ

 -נומיטש עכילשנעמ ןופ ןענייז רעדעיל ענייז

 ןעגיוצ ייז .גיצרעה-יירט ןוא שידָאלעמ ,ןעג

 .םרַאװ רהעז ןענייז רעבָא טפַאשנעדייל ןייק

 עקירדסיוא ענייז ןיא טייקכייוו א טגווצ רע

 סעלא טקירד רע ןוא ןעגנודניפמע עטפנַאז ייב

 -גנָאלפ .עצעז עטיובעג-שיטסַאלע טימ סיוא

 טצעזרעביא םהיא ןופ סעגינווא טָאה ןָאללעפ

 .עשילגנע סָאד ןיא

 -עהט רעשטייד א ,טכערעבעל דילהוא

 "ךנוורפטכיל" יד ןופ רעדנירג ןוא גָאלָא

 -נַאפ א סלא טנעכיוצעב טרעוו עכלעוו ויטרַאּפ

 -עהמ עשיּפָארטנַאליפ-עלַאנָאיצַאר-עשיטסיאעט

 טרידומש,1790 ןעהטעק ןוא .בעג .עיגָאלָא

 סלא סיורא ךיז טזייוו ,עללַאה ןיא עיגָאלָאעהט

 עטַאלג רהעז א טימ ,רעקנעד-לַאניגירא ןַא

 ןערַאברעדנואװו א ןעבָאה טגעלפ רע .גנוצ

 -רעפ טגעלפ ןוא ,רערעה ענייז ףיוא סולפנווא

 עועיגילער ןייז ןופ רעגנעהנַא יד ןרעסערג

 רע טָאה 1844 ןיא .עדייר עדעי טימ עטקעס

 -טסירק יד .ןעזָאלרעּפ ןעצנַאגנוא עכריק וד

 יו םהיא ןופ ןעדייר רעקיטסַאיזַאלקע עכיל

 ןַאק רע זא ןענָאז ןוא רעדנעקנעדיירפ א ןופ

 .גלָאפרע ןַא טינ רעבָא שער א ןעכַאמ רָאנ

 ".רעגייז" העז ,רהוא

 -עמ סעטשימעג א ,גנורעיגעל-נערהוא
 -נעשַאט ןעכַאמ וצ להָאטש טַאטש --- לַאט

 -- :ןופ טהעטשעב גנושימ יד .ןערהוא

 דלָאג 0

 םוידַאלַאפפ 0

 רעּפוק - 0

 םוידַאחר 8'0--9

 ןַאגנַאמ 5'0--8

 ןוא רעבליז 9'0--7

 .ןיטַאלּפ 2'0--9

 -- ;ןופ טהעטשעב טרָאפ עטיוווצ א

 םוידַאלַאפ 0

 םוידָאהר 1'0--8

 רעּפוק 10--80

 ןַאגנַאמ 1'0--59

 ןוא רעבליז 5

 ןוטַאלּפ 1'0--5

 ןעצלָאמשעג ןערעוו ןַאגנַאמ ןוא רעּפוק

 -רָאװעגוצ עגירביא יד רעהכַאנ ןוא רעהירפ

 .ןעפ

 םעד ןיא קנַארטעג א ןופ ןעמָאנ ,אווַא

 -זנוא ערעדנַא עגינויא ןוא לעזניא-שטיוודנַאס

 םעד םווא טריצודָארּפ .ןעיזענָאלָאפ ןופ ןעל
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 (21861071061 2169098916ט1מ) ךיורטשיַאװַא

 -ָארכ ןעגעג םאזלייה ךיוא ןוא דנעשיורעב זיא

 .טייהקנארק עשירענעוו ןוא םזיטַאמוחר ןעשינ

 ןופ טדָאטשי-טּפיוה עגילָאמַא (818) ,ַאווַא

 ןופ ןוא 1740 זיב 1804 ןעשיווצ ,ַאמרוב

 ךייט םייב ןעגעלעג ויא .1882 זייב 9

 עגיטצעי רעד ןופ ליימ 6 ידַאװַאריא ןופ

 שינרעטיצידרע יד  .וילָאדנַאמ טדָאטשטּפיוה

 ירעפ ץינַאג טעמכ טדָאטש וד טָאה 1889 ןופ

 ןעבעילבעג טינ רהעמ ןענוו סע .טעטכונ

 -גינעק א ןוא לעּפמעט עסיורג רַאַאּפ א סלא

 | .טסַאלַאּפ רעכיל

 רעשינעילַאטיא ,ָאעדַאמַא ָארדַאגָאוַא

 .משעג ןוא 1770 ןירוט ןיא .בעג ,רעקיזיפ

 -עג סעש ָארדַאגָאװַא סָאד טקעדטנע .1880 ןיא

 -עג טלעקיוטנע טשרעוצ זיא רעכלעוו טצעז

 "1סט:מה21 46 221810ט6, 901 75"ןיא ןערָאװ

 -עפָארפ טויצ עגנַאל רַאפ ןעזעוועג ךיוא זיא
 -רעווינוא ןעגיטרָאד םעד ןיא קיזיפ רעד רָאס
 ןעפַארג ןעשינעילַאמוא רעד טרעהעג .טעטיז
 + (4 1188 עילימאפ

 ץעזעג א ,ץעזעג םעשיַָארדֿאגָאוװ

 1811 ןוא טָאה ָארדַאגָאווַא סואעדַאמַא א

 רעכיילג רעדעי זא :ךילמהענ .טלעטשעגפיוא

 להָאצ עכיולג א טלַאהטנע זַאג ןופ לייטמיור

 ןעזַאג טרָאס עלא סָאד ךיוא יוװ ,ןעליקעלָאמ

 ,קורד ןעלַאגע רעטנוא לַאגע ךיז ןעטלַאהרעפ

 -עלָאמ יד טדיישרעטנוא רע .רוטארעּפמעט ןוא

 רעד זא טעטּפיוהעב רע סָאװ טימַאד ןעליק

 ןעמַאטַא עלעיפ סויוא רָאנ טהעטשעב ליקעלַאט

 .ןערעוו טלייטעגרעדנַאנרַאֿפ טינ ןעק רעבָא

 / רעד ןופ ךָאנ ץעזעג סָאד ןיא טייצ רענעי ןיא

 טנייה ,ןעבעילבעג ןענַאטשרעּפנוא טעטירָאיַאמ

 סע טָאה עימעכ רעד ןופ גנולקיווטנע רעד טימ

 ןיא ץעזעג סעזעיד .ןענואוועג טידערק רהעמ

 -ייו םעד ראפ טנעמַאדנופ רעד טסַאפ טנייה

 ווא רעּפרעק ןעשירעיט)

 עא יי עא עא עוו עי

 .עימעכ רעד ןופ ןעיובפיוא ןרעט

 סריקַאפ (.לָאהטימ .דניא) ,םָאטוַאדַאװַא

 ןוא טעקַאנ ןעכויט ֹוד םורא ןעגיל עכלעוו

 -עוו יירעדיולּפ טימ טייצ רעייז ןעגנערברעפ

 ןעמ .טגילייהעג ןערעוו ייז .רעטעג וד ןעג

 סעלא ןופ ןעקנירט ןוא ןעסע וצ ייז טגָארט

 טיג ןעמ סָאװ זא טביולגעג .טרעוו סע .טוג

 ייז ןעוו .רעטעג יד וצ ןעבעגעג ןעמ טָאה ייז

 ןעטסנעהָאנ ןיא ןיירא ייז ןעהעג ,סעּפע ןעליוו

 -עירפעב דלַאב טרעוו ןעליוו רעייז ןוא זיוה

 .טגיד

 - -ווא ץנַאלּפ א ןופ ןעמָאז רעד ,ַאלוַאווָא
 ..ןערָאװעג טעטבורפעב זיא רע רעד

 -."עיצַאורטסנעמ" העו ,עיצַאלואווָא
 ."םואווָא" ,"עיגָאלָאורבמע" ,"הדינ*

 -עב עכלעוו עירָאעמ א ,םומזילואווַא

 ,ןעשנעמ ווס ,עגידנעבעל סעלא זא טעטביוה

 זַא ,ויא ןַא ןופ ןעמוק ןעצנַאלּפ רעדָא תויח

 -סנעבעל עלַא ךיז ןיא טלַאהטנע ייא סָאד

 זא ,דנַאטשוצ ןעדנעפָאלש א ןיא | עטנעמעלע

 טימ ןָא ךיז טביוה ןעבעל עכילגעוועב סָאד

 עוייוו ןעדַארג טגייטש ןוא גנוטכורפעב רעד

 ןופ עהייר א ךרוד טייקגידנעטשלָאפ רעד וצ

 :טגָאז רעללַאה .עצעזעג-רוטַאנ ערענָאיצולָאוװע

 טגנירד רוטַאנ רעד ןופ ןרעניא םעד ןיא"

 םעד ןופ לייט ןייק ..."טסויג רעדנעפַאש ןייק

 .ןערָאװעג טכַאמעג

 -טנע ייז ןענייז עלא ,ערעדנַא יד רַאפ רעהירפ

 טגעיל ייא םעד ןיא" -- ?ןעמַאזוצ ןענַאטש

 ןענייז ייז רָאנ ,רָאָאה יד ,רענייצ יד ,דרָאב יד

 וצ ןעגיוא ערעזנוא רַאפ ןוופ וצ גופוולרַאפ

 ןעעדיא עזעיד טימ גַאנלקנויא ןיא ."ןהעו

 (.ד.ז) "עדַאנָאמ" ןייז ףיוא ץינביול טלעמש

 א ןענויז ףוג ןוא המשנ :טעטפיוהעב ןוא

 ןעמַאווצ ןעלעטש עכלעוו טייקגיניוא-ייווצ
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 זַא ךָאנ טזייוו טענָאב .םוידיווידניא ןייא

 -ךינ יד ייב ךיוא יוו ,טלעוונעצנַאלפ רעד ןיא

 -לעוו רעטומ ןַארַאפ ןענייז ,ןעטקעזנוא עגור

 ןופ גנוגיטכורפעב יד ןהָא ןעריצודָארּפער עכ

 -ווא ןעבָאה ייז .ןעזָאטַאמרעפס עכילנעמ יד

 -טרָאפ רעייז טהעטשטנע רעיוא עזעיד ןופ ,רע

 עשלַאפ" רעייא עזעיד טפור ןעמ ,גנוצנַאלפ

 "בָא טָאה רע ."ַאוװָא-דועספ" רעדָא "רעווא

 גנוהיצעב עדעי ןופ זיול-טַאלב א ןעסָאלשעג

 טָאה גָאט ןעטפלע ןיא ,טלעוו-נעסיוא רעד טיט

 ןיא ןוא ,רעטכָאט עגידנעבעל א ןעריובעג יז

 -עּפש .רעטכעט 04 ןעריובעג יז טָאה געט 0

 ןופ טרהעמרעפ ךיז עזעיד ךיוא ןעבָאה רעט

 .תובקנ ןעזעוועג ןענייז עלא ןוא טסבלעז ךיז

 ("סיוענעגיפע" העז)

 עשיגָאלָאזיפ רעד ןיא ,ןעטסילואווָא

 ייב ךיז טלַאה עכלעוו ייטרַאּפ א ,טפַאשנעסיוװו

 טלעקיווטנע עגידנעבעל סעלַא זא ,עעדיא רעד

 -רַאּפ רעד וצ ץַאזנעגעג ןיא ;ויַא ןַא ןופ ךיז

 -על יד זַא ןעביולג עכלעוו ,ןעטסילַאמינַא ווט

 גנורּפשרוא רעד ןענייז ןעזָאטַאמרעּפס עגידנעב

 ןענַאטשטנע ןענייז ייז .עגידנעבעל סעלא ןופ

 ןוא טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןופ ןעטימ ןיא

 עניטכעמ ייווצ סלַא ןעסקַאוװעגסיוא ןענייז

 -רַאטש א טביאעגסיוא ןעבָאה עכלעוו ןעויטרַאּפ

 -נעסיוו עשיגָאלָאיזיפ יד רעביא קורד ןעק

 ןעמעטירָאטיוא עסיורג יד .טלעוו עכולטפַאש

 ןעזעוועג ןענייז ןעטסילעװָא יד ןעשיווצ

 -זילעווָא" העז) ץינבייל ןוא טענַאב ,רעללַאה

 ("סוטזילַאמינַא" ,"םואווָא" ,"סומ

 רעדָא לעצ-רעייא ןא (סטטצז) ,םואווָא
 םיוא ייא עטסנעלק סָאד רעדָא ,לרעייא ןַא

 .ןעזעוו סעגידנעבעל א טהעטשטנע סע ןעכלעוו

 זיולב ןעפורעג יוזא טרעוו ,("רעייא" .ז)

 -עווצ עשיגָאלָאיזיפ רעדָא עשימָאטַאנַא רַאפ

 סָאװ ויא ןַא" :ךיז טרווַארפַארַאּפ ןוא ,ןעק

 -טנע ןוא ןעזָאטַאמרעפס ךרוד טּבעלעב טרעוו

 ןוא ןעזעוו סעגידנעבעל א וצ ךיז טלעקיוו

 ןוא ?.תויח ןוא ןעשנעמ ןופ בוול-רעטומ םעד

 םָאטַאנַא ןעשטיוד םעד ןופ ןערָאװעג טקעדטנע

 ןעכילשנעמ ןיא ןיא ןוא 1897 ןיא רעַאב

 -ןוא-פניפ-טרעדנוה ןיוא םיוק בייל"רעטומ

 ,םיורג שטניא ןַא ןופ (1-198) לעטסגיצנַאווצ

 ַאמזַאלפָאטַארּפ עגינרעק א ןופ טהחעטשעב ןוא

 -ווא ןעטכידעג א טימ ןעמונעגמורא (.ד.ז)

 -עגרעבירא זיא סע ןעכלעוו רעביא ,רעטָאב

 .טיוה-ויא עקניניד עגיטכיזכרוד א ןעגיוצ

 סָאד ךיז טלעקיווטנע םואווָא ןופ גידנעווניא

 סָאד ןוא ןעטַאנָאמ 9 עטשרע יד ראפ דניק

 .גנולקיווטנע רעד ןיא ךיז טרהעצרעפ םואווָא

 (.ד) "ָאירבמע" ןיוש סע טסייה טלָאמעד

 וצ סע זיא ןעלקיווטנע ךיז טמהענ סע ןעוו

 א יװ סיורג ווזא טַאנָאמ ןעטשרע ןופ עדנע

 -היה א יװ טַאנָאמ ןעטייווצ ןופ ,ּייא-נעביוט

 א ןופ ויא סָאד יוװ ןעמירד ןופ ןוא ,ייא-ןרענ

 ,זנַאג

 ןופ ויולב םואווָא סָאד ןעק עיגָאלָאווופ וד

 .טרעדנוה ןיוא ןווש זיא סע ןעו טייצ רעד

 ויא טלָאמעד .סיורג לעטסגיצנַאוװצ-ןוא-פנופ

 ענוד ַא זיא טלַאהניא רעד .לעטייה ַא ןיא סע

 טצַאלּפ לעטייה סָאד ןעוו טשרע .טייקגיסעילפ

 טלַאהניא םעד ןופ ןעסקַאו סָאד בעילוצ

 ןופ לעכלעג סָאד ןעדליב וצ ןָא ךיז טביוה

 יד ןיא .טלַאהניא ןופ לייט ןעטעפ םעד

 יד ךיז טגייצ ָאד ןעבעג רימ עכלעוו רעדליב
 ןעדעי ןופ רעטנעצ ןיא לעבלעג םעד ןפ גנדלוב

 ַאזוצ רעד ןופ טמוק רעולַאק עלעג וד .דליב

 עיורג רעד טימ טולב ןעטיור ןופ גנושיטנעמ

 -טנע ךילגנירּפשרוא טָאה גלַאב יד סָאוװ עסַאמ

 רעלעג רעד .טצַאלּפעג טָאה יז רעדייא ןעטלַאה

 ןופ טייצ רעד טימ רעקיד טרעוו טלַאהנוא

 ַא עוייוו רעזעיד ףיוא טעדליב ןוא ןעפקַאװ

 טייהקיד ןייז .ךיז רַאפ ץינַאטסבוס ןרעדנוזעב
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 עי יה ןעיה עי עז

 ןעשש"סשפ יי

 "דעישרעפ יד ןיא שנעמ םעד ןופ ןוא ץַאק רעד ןופ ,סבערק ןופ ,םַאװש-קלַאק ןופ ן'מיאווָא

 0==-------ב גנולקיווטנע רעיוז ןוא ןעמרָאפ .ענ נב?

 ענעדעישרעפ טריטנעזערּפער סע ?עינעגַאּפָארטנַא סלעקעה ןופ טמוק דליב סעזעיד
 םרָאֿפ ןיא ןעדעישרעפ ןוא טעקַאנ יז ןענייז עלא :מרעסער גרעפ קרַאטש רהעז ,רעייאירוא
 : טפור ןעמ סעכלעוו ?זָאלב ַא ןיא ?עדנרעק ןייפ ַא טגיל ַאמזַאלּפָאטַארּפ ןעלקנוד םעד ןיא
 ַא ןופ ייא:רוא סָאד 4 ןיב 1 רעמונ ןופ ךיז טהעז טקנוּפ ןעזעיד ןיא ןוא ,"?לזָאלבימייק"
 ןופ עהייר עטייווצ רעז ןיא ןעמרָאפ עטלעקיװטנע ענעדעישרעפ 4 יד ןיא םַאװשײקלַאק
 ןופ ןעמרָאפ ענעדעישרעפ 8 יד ןיא סבערק ַא ןופ ייאירוא ןַא זיא 8 ןיב 1 ןופ ,ןעביוא
 5 זיב 1 ןופ עהייר עטירד רעד ןיא .(ןעדענעב ןַאפ דרַאװדע טיול) גנולקיווטנע רעיײיז

 2 עטצעל יד ןיא ןַאד ןעמרַאפ ענעדעישרעפ 6 יד ןיא ץַאק ַא ןופ ייאירוא סָאד זיא

 יבַאטשסַאַאמ ןעבלעזמעד טימ טרעסערגרעפ ייז ןענייז עלַא ךעשנעמ ןופ ייאירוא סָאד

 ('ו'ז'א ,"דניק" ,"שנעמ" ,"ַאירבמע" העז סנעגירביא)



 114 ַאבמישטַאווָא --- ַאטַאװַא
 איי

 יי יי לע, א יו א א יא ר א א אש ר ר א א ר ר ר ר ר א ר ר אש ר א ער יש רע רע ר א, רק א ר ר א רשי ר, ראי טיי היי

 לעסייוו םעד טימ ךיילגרעפ ןיא טלבָאד ןוא

 8 ןופ ןעצַאלמפיוא ןעדעי טימ .ךיז םורַא

 -נוא ערעיינ ךָאנ ַא ךיז טזייוועב לעטייה עוינ

 וד ךיז טלַאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,רהיא רעט

 -געמ וד טגירק ןוא ןעמַאזוצ טייקגיסעילפ

 םואווָא סָאד ןעוו .ןעלקיווטנע וצ ךיז קייטכיל

 .רעסערג לעכלעג סָאד טרעוו טעטכורפעב טרעוו

 סע טרעו גנוטכורפעב רעטשרע רעד טימ

 סָאד ןופ 8000 רהעפעגנוא טימ רעסערג
 סָאד רעדייא טצַאלּפ גלַאב יד ביוא .עגורעהירפ

 םואווָא סָאד ןעק טרימרָאפ ךיז טָאה לעכלעג

 (.דו) עיצַאורטסנעמ רעד טימ ןענירסיורַא

 .ךיז ןופ םינמס עגגירעילָאק ןעגייצ וצ ןהָא

 םואווָא סָאד טלַאהטנע טרובעג רעד ייב ןיוש

 (רַאגדע .פָארּפ טיול) דנוק א ןופ םעטסיס

 םרָאפ רעייז .ןעלעצ-רעייא 70,000 ןופ ךרעב

 טלַאהניא רעווו ןוא ,גיטרַא-רעדניליצ זיא

 .ד.ז) שימזַאלּפָאטָארּפ זיא

 -רעקרעפ וד (.הטימ .דניא) ,רַאטַאװַא
 ,םיאורב עשידרע ןיא רעטעג יד ןופ גנורעּפ

 -נוא סָאד ידכב גיטיינ סָאד ןעבָאה רעטעג יד
 ונשיוו ,ןעכַאמ וצ טכער טלעוו רעד ןופ עטכער

 רעדווא לָאמ 10 ןרעפרעקרעפ וצ ךיז טָאה

 ןעועיד רַאפ .ןערעוו טכייררע טעוו קעווצ רעד

 טרעּפרעקרעּפ לָאמ 9 ןיוש ךיז רע טָאה קעווצ

 יד ןעוו ןוהט רע טעוװ לָאמ עט10 סָאד ןוא

 -נוא טעו טלעוו רעזנוא ןופ טווצ ענרעזיוא

 (1 ןעבעגעגנָא ןערעוו לָאמ 9 וד .ןהעגרעט

 ַא סלַא (8 ,טַארק-דלוש ַא סלַא (9 ,שיפ ַא סלַא

 (6 ,גרעווצ ַא סלַא (8 ,בייל ַא סלַא (4 ,ריוח

 ,ַאנשורק סלַא (8 ,קָאב ַא סלַא (+ ,סּפעש ַא סלַא

 .דרעפ ַא סלַא (10 ךילדנע ןוא ,הדוב סלַא (9

 םעד ןיא ןעדניפעגטַאטש ןעבָאה 0 עטשרע יד

 ערעזנוא ןיא 8 וד ,רעטלַא-טייצ םענעדלָאג

 ןבעגעגנַא ןעביוא ווו זיא עטצעל סָאד .ןעטיוצ

 ןיא גרַאב רעשינַאקלואוו א ,ַאשטַאוװַא

 רעטַארק ןייז ,ךיוחה סופ 9099 .ַאקטַאשטמַאק

 -סיוא טָאה .םורא ליימ טרעדנוה עגיניוא זיא

 וימקַא ןעזעוועג זיא ןוא 1827 ןיא ןעכָארבעג

 טסרָאיו 90 ךרעב ךיז טניפעג .1899 ויב

 -רענַא זיא רעכלעוו ,ַאשטַאװַא ךייט םעד ןופ

 רענעי ןיא ךייט רעטסעב רעד ןייז וצ טנעק

 עניולק יד ךיוא ךיז טניפעג טרָאד .דנעגעג

 זיא רעכלעוו ,ןעמָאנ ןעבלעזמעד ןופ טדָאטש

 "עב" העו) .קסװָאלװַאּפָארטעּפ ןופ טייוו טינ

 (."לעוניא-סגניר

 -עה םעד ןופ גייווצ א ,אבמישטַאווַא
 רעד םייב ,ַאקירּפַא טסעוו-דיז ןיא קלָאפדָארער

 -ַאק עשיזעגוטרָאּפ רעד ןופ ץענערג עכילדרָאנ

 ןעניואוועב ייז סָאװ דנעגעג יד .עינָאל

 רעדלעפדָאקָאק ןיא ךייר זיא ,ָאבמַאװָא טסייה

 ןיא ןענַאמשוב יד טימ תונכש ןיא ויא ןוא
 עקנַאלש עסיורג ןענויז ייז .ַארַאמַאב-גרעב

 -עג עניורבילעקנוד ןוא טיובעג טוג ,ןערוגיפ

 -רעגענ טינ ןענייז רע'מינּפ ערעייז .ןעטלַאמש

 עכיוה ,ןעגיובעג לעסיבַא רעזענ וד .גיטרַא

 עגנַאל עלָאמש ןוא ןעפיל עלָאמש ,ןרעטש

 לעצרעש א טימ ויולב ,טעקַאנ ןהעג .דנעה

 -עשעמ טימ ךיז ןערעיצ .עדנַאש יד טקעדרעפ

 .רעולעה יד םורא ןעטייק ענרעּפוק רעדָא ענ

 ייז .ןעגיוב ןוא לייפ טימ טנעפַאװעב ןענייז

 סע עכלעוו ןופ תויח ףיוא טכַאי ןופ ןעבעל

 ,רענרעהסַאנ .עלעיפ ןַארַאפ טרָאד ןענייז
 -וופ-סוורטש ,ןעּפָאליטנַא ,ַארבעז ,ןעפַארישז

 ןערעוו ןענעייה ,ןעדרַאּפָאעל ,ןעבייל ,לעג
 ןיא דנַאל סָאד .רעגינעוו לָאמַא סָאװ טצעי

 זא רָאנ סייוו ןעמ .טשרָאפעגסיוא טינ ךָאנ

 טָאד ןוא ןעזייא טימ ךייר זיא דרע רעייז

 -ירג ערעדנַא ץוחא זריה-רעּפַאק טסקַאװ טרָאד

 :טבַאה ייז .טינ ייז ןעסייוו דלעג ןופ .ןעגיוצנע

 ןעטקודַארּפ ןעשיוט ייז .ךיורבעג ןייק ריּפַאד

 ייז .ןעטקודָארּפ ראפ ןעכַאז ןוא ןעכַאז רַאפ

 -וור וצ טינ) קַאבַאמ ,ןעקעד ענעלָאוװ ןעפיוק

 ויז .לרעּפ ןוא טיריּפש ,(ןעקעמש רָאנ ןרעכ

 -עב ,תוחור עטכעלש ןוא עטוג ןיא ןעביולג



 איש איני "סטעיטס יא 6 ,ת ר, א
 יי לא שי עמ יי עי יט עי עי עי 4

 יי יי א יי יי א יא ר

 ןעגנולייטימ סנַאמרעטעּפ ךַאנ ַאבמישטַאװַא יד

 ןעוליציס ןיא טרָאּפ א (4צ012) ,אלָאװַא

 ףיוא טצעי טהעטש ,סוקַאריס ןופ ןעליימ 9

 ןיא סינרעטיצדרע ךרוד ,ענייא ןופ רבק םעד

 .רַאבמכורפ זיא .טָאטש ענעגנַאגעגרעמנוא 8

 ןעביורטנייוו ,ןערהָאר-רעקוצ ןעסקַאװ טרָאד

 ןעפיוה א רעטנוא עטדיוט ערעייז ןעבָארג
 ןופ רענרעה טימ טריצעגמורא .,רענוימש

 רבק אזא ויבראפ טהעג רענויא זא .תומהב

 א טימ ןעטדיוט םעד ןעסעירגעב רע זומ
 ַאבמישטַאװָא טרָאװ סָאד .לעגייווצ ןעירג

 --ַאבמישט ןוא ןעשנעמ =ַאװָא :ןופ טמוק
 -לָארטנעצ ןיא .ןעשנעמנעבייל ,רעדָא .ןעבייל

 ןעמ ןעק רַאקסַאגַאדַאמ ןיא לעיצעּפס .,ַאקירפַא
 .טוג רהעז ייז

 ,דנור-לעקריצ טינ ,גימרָאפ-ויא ,לַאװַא

 ךיז טגיינ טָאװ גנוגייב עדעי :שיטַאמעהטַאמ

 ךרוד ,טסבלעזכיז וצ קירוצ גנוטכיר רעד ןוא

 .טייז עוויטיזָאּפ רעדָא ,ערעדנַא רעד

 -עב א טרהיפ .ןעטכורפ עגיטרַאסיורג ןוא

 .ןעילַאטיא טימ לעדנַאה ןעדנעטייד

 -טנעמסידנָארַא (4ט900מ) ,גנַאלַאװַא

 -טראּפעד ןעשיזיוצנארפ םעד ןיא טדָאטשטביוה

 רעד ןופ גויוצ א ףיוא טגעיל .עננָאו טנעמ

 -רַאג א ףיוא טיובעג .עיניל-ןָאיל רעזירַאּפ

 -נוא ןופ גנורעקלעפעב א טָאה .ןעזלעפ טינ

 -יטפעשעב עכלעוו רעניואוונייא 7000 רהעפעג

 -ערעוו-ךוט ,יובנייוו ,יירעברעג טימ ךיז ןעג
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 .ןָאוצַאקירבַאפ-רעיּפַאּפ ןוא ויר

 וד ןיא ץרוטשיוינש א ,שטנַאלַאװַא
 ,"עניווַאל" ןעפורעג שטייד ןיא .דנעגעג- ןעּפלַא

 ַאװַאל ןופ טנַאמרעד סע לייו טכעלש ןיא

 שטנַאלַאװַא .סיורַא טסיוטש ןַאקלואוו א סָאװ

 יופ טריטּפָאדא זיא ,ןעשיזיוצנארפ ןופ טמוק

 ןופ ןעפורעג יוזא ךיוא טרעוו ןוא ןעשילגנע

 רעטנוא וינש רעד .ןעגָאלָאעג עשטיוד עכנַאמ

 ךיז טלַאה ןוא טרַאה זיא טפול עניירנוא א

 טלַאפ ןייר טרעוו לעמיה רעד ןעוו .ןעמַאזוצ

 -ַאד טרעוו יינש רעד ןוא רוטַארעּפמעט סָאד

 טָאה עסַאמ עסיורג יד ביוא ךייוו ךרוד

 -נוא יד ףיוא וז טלַאפ גנוציטשרעטנוא ןייק

 -ָאה ןעשטנַאלַאװַא עכלעזא .רעצעלפ עטצויטשעג

 -נוא ןופ טסָאקעג סנעבעל עלעיפ ןיוש ןעב

 .רערעדנַאװ עטעינעג

 א ןופ םייוויא רעד ,ןעמובלַאוװַא
 ךיז טניפעג סָאװ רעד טינ ןוא ייא ןרענהיה

 | .טולב ןיא

 (:ט014 88121) ,טנייס ,דלָאוװַא

 רעד ףיוא ןעגנירעטָאל סַאזלע ןיא טדָאטש

 עטלַא טייז טָאה סע .ץעמ ןופ עיניל-נהאב

 "כיוו ,עקרעוו-גרעב רעבליז ןוא וילב ןעטייצ

 יַאװק עגיטלַאהנעזייא ןוא ןעיירעברעג עגיט

 ןערָאװעג טערגירגעג זיא טדָאטש יד .ןעל

 ןיא ./90 רהָאי ןיא דלַאביגיז ףָאשיב ןופ

 -רָאק עעמרַא 2 טריטרַאווק טרָאד ןעבָאה 3

 יד רעטנוא רעטילימ ןעשיויוצנארפ ןופ סופ

 טָאה טכַאלש םעד ךָאנ .דרַאסָארפ ןופ גנוטייל

 רעד ןיא .טריטרַאוװק טרָאד םלעהליוו רעזייק

 טרָאד דנַאלשטייד טָאה המחלמ-טלעוו עטצעל

 "וובראעב וצ ןעקירבַאפ עסיורג טלעטשעגפיוא

 זיא לַאורטַאמ סָאד ןענַאװ ןופ ןענימ יד ןעט

 -ורבַאפ ןָאיצינומַא יד וצ ןערָאװעג טסוששב

 -ָאה ןעשטייד יד דנַאטשוצ ןעכלעוו ןיא .ןעק

 ןָאנ ווא ןעזָאלטגרעבוא טרײטש עיַײיד ןעב

 ,יע'יקדברוא טיעי

 ָאבמַאװָא --- שטנַאלַאװַא

 .ןעועיּפש-פרואוו ןוא ,ךלָאד

218 
 עי שיש

 טי 3

 עסַאר ןטנַאב רעד ןופ טבש א ,ַאבמַאוװַא

 -נוד ןעגייז ,190,000 ךרעב ,ַאקירפַא-דיז ןיא

 עגילָאװ עצרוק ,סואימ ךילקערש ,גיברַאפ-לעק

 ,רעטנורַא ןעריוַאר "רענעמ יד עכלעוו רָאָאה

 ,םָאק ןעטימנוא לעדנהיורק א גידנעזָאלרעביא

 ףיוטש רָאָאה ערעייז ןעכַאמ ןעיורפ יד ןוא

 גנורעיצ-טביוה רעייז .ּפַאּפ ןעמיור א טימ

 יד ןוא ןעמרַא יד םורא ןעגניר ענרעזווא זיא

 לעשומ ןיא לערק ןופ גנעהעג א טימ ,סיפ

 ייז ןעיוב רעוייה יד .ןעלייט-דנַאש יד םורא

 סופ 4 ןופ םורטנעצ א טימ גיטרא-סוקריצ

 ןופ להָאצ א םורא .טיירב 10 ןוא ךיוה

 ןעשיווצנוא םיוצ א ייז ןעכַאמ רעזייה עכלעזא

 -קָא ערעייזו ןעפיולמורא ןעזָאל ייז ןעכלעוו

 "ווו .תופוע ןוא םירוח ,ןעגעיצ ,ףָאש ,ןעס

 ,ןעגיוב ןוא לייפ ןענייז ןעפַאװיצוש ערע

 -סודניא ןענויז

 יד טימ געירק ןעטלעז ןערהיפ ןוא זעירט

 -עוועג המחלמ עטצעל יד ויב ןענייז .עדליוו

  ןעבָאה ןוא טפַאשרעה עשטייד יד רעטנוא ןעז

 -עג טינ ןעשטנוד וד טווצ רעצנַאג רעד רַאפ

 רעטנוא ייז ןעניוו טנייה .הור ןייק ןעבעג

 .ןָאונוו רענאקירפַא-דיז ןופ טכוזפווא יד

 רעד וצ ךילנהע רהעז זיא ךַארּפש רעי

 -רעפ רעקלעפ עדייב יד רעבא ךַארּפשדַארַאַש

 עגיטכיט ןענייז .רעווש רהעז ךיז ןעהעטש

 ףיוא 100 ךרעב ןעמַאווצ ןעבעל ,רעיוברעק

 -וולק ןיא ןעפרָאוװאוצ ,ליימ ז} ןעשילגנק

 -נוא ןעניואו וצ ןעבעיל ייז .ןעפורג ענ

 ןעריצודָארּפ .רעדלעפ ערעייז ןופ ןעטימ

 ןעטרָאס ענעדעושרעפ ןוא קַאבַאט ,עדיירטעג

 -ווב-טכורפ לעיפ טגָארט דנַאל סָאד .שזריה

 -ווב-נעמלַאּפ רעכעפ ןוא-כיורטש-נעמלַאּפ ,רעמ

 עדויבעג א ןוא טנוואוו גינעק רעד  .רעמ

 ןעלמַאזרעפ דנעבָא עלא  .ןעגייווצ-נעמלאפ ןוח
 טצנַאמ ןעמ ןוא ע'בושח יד םהיא }
 ןופ טכיל םעד רעטנוא טכַאנווש =
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 6 0 00 0 יי 0 עשיו שיר ,שיימאוק'

 ןופ טהעטשעב קיוומ יד .ןעלעקַאפ עדנענערב

 ןיא ןוא ,םַאט-מַאט ןעפור ייז עכלעוו קיוּפ א

 יד ןעמירקוצכָאנ ךיז ייז ןעכוז ץנַאט רעייז |

 ןופ רעכנַאט .שימַאגילָאֿפ ןענייז ייז .תויח

 -עג גינעק םעד ,רעבייוו 100 רעביא טָאה ייז

 .טפיוקעג ןערעוו ךעלדיימ יד .עלַא ןערעה

 ןא ,היק 9 טימ ןעסקָא 8 טלהָאצ רעכייר א

 טשריפ רעד ,הוק 1 טימ ןעסקָא 2 רעמירָא

 -עג םהוא סָאװ טמהענ רע .טינרָאג טלהָאצ

 וד ןייז וצ טמיטשעב טרעוו וורפ ןיוא .טלעפ

 גינעק א ביוא .עילימַאפ א ןופ יורפ-טּפיוה

 לעטש ןייז ןעמהענרעפ וצ ןהוז ןייק טינ טָאה

 וורפ-טביוה ןייז ןופ רעטכָאט יד ךיוא געמ

 ייז ןענייז גיטסייג .ןעמהענרַאפ לעטש ןייז

 תוירב רעבא ןענייז .טלעקיווטנע גינעוו רהעז

 .גנונכער ןוא ןרעפעיצ ףיוא

 -ויט עגינויא ןופ ןעמָאנ(אצסמ) ,ןָאווַא

 :ןענייז סע עכלעוו ןופ .דנַאלגנע ןיא ןעכ

 -לעוו (סעקס1 צסמ) ןָאוװא רערעבָא רעד (1

 -נעסעילפ ,רוישרעטסעל ןופ טגנירּפשטנע רעב
 ןיא ןיירא ,עיניל עכילטסעווידיז וד ךָאנ גיד

 ןָאװַאררערעטנוא רעד (9 .ןרעוועס םעד
 -רעטסַאלג ןיא טגנורּפשטנע (10069 .םטסת)

 רעכילטסעוו-דרָאנ רעד ךָאנ טסעילפ ןוא רייש

 -פיש זיא רעזעיד .ןרעוועס םעד ןיא עיניל

 -טנָאמ ןיא (8  .הטַאב ךָאנ לָאטסירב ןופ רַאב

 טלַאפ רעכלעוו ריושטליוו ןיא (4 .ריישטנָאמ

 -סיירק ייב לעננעשט ןעשילגנע םעד ןיא ןיירא

 ןופ ןעמָארטש עכנַאמ ךיוא  .יַאב-שטרָאשט

 סלייוו ןיא ךיז ןעניפעג ןעמָאנ ןעגיבלעזמעד
 .דנַאלטָאקס ןיא ןוא

 טרַאס א (.לָאטימ .דניא) ,ןַאטָאא-נַאװַא
 ראפ לעיצעּפס .רעידניא וד ויב רוּפכ-םוו

 גידנעטש טלַאפ (? העבש) .ַאװיש-טטָא , םעד

 -וינש גָאט ןעזעיד ןיא .טַאנָאמ טסוגוא ןוא

 וד ןיא ךיז ןעדָאב ,רָאָאה יד ךיז ייז ןעד

 עיצַאװָא --- ןָאװַא
 עי העי יה עי; 6

 "8 .טמש

 .ראפ טָאג ןעטעב ןוא ןעכויט עטגילייהעג

 .רהָאו םענעגנַאגרעפ ןופ דניו יד רעביא הרּפכ

 ןופ טייהנעגעלעג ערעסעב ,שזַאטנַאװא

 ןעשילגנע םוצ -= .רעדנַא ןַא רעביא ענייא

 .?שזדייטנַאװדַא" |

 4086 .גנע .808288 .צנארפ) ,םנַאוַא

 ןעקוקסיוארָאפ ,גנורּפשרָאפ (472220 .לַאטיא

 -ולימ ןיא .ןעגיילסיורָאפ רעדלעג ,סושרָאפ

 ןופ םענייא .ןערישרַאמסיורָאפ סָאד :רעט

 -עב ערעכעה א ףיוא עלעטש עדנעטלַאה ןייז

 .ךיוא טסייה יוזא ןעריסנַאװַא טסייה ןעטמיטש

 ,טירש רעטגַאוװעג א

 (.טימ פַאי) ,ָאטטָאקימ-ָאנוסד-עס-ַאװא

 סיוא ,ןַאּפַאי ןיא רעשרעה יוד ןופ רענייא

 ךיז טָאה םהיא טימ .טויצ רעטעג-בלַאה רעד

 ,ןעשנעמ-טָאג ןופ רעטלַא-טיוצ סָאד טגידנעעג

 -שעג ןייז ןופ רעטפניפ רעד ןעזעוועג זיא רע

 ןַאּמַאי ןופ רעשרעה עטסעטלע יד סיוא ,טכעל

 880049 טרעיגער טָאה רע .טייצ רענעי ןיא

 .רהָאי

 גנורעטסייגעב ןופ לַאנגיס א ,ץיצַאװָא

 ןעבעגעג טרעוו עכלעוו ,טַאהט עסיוועג ַא רַאפ

 ןייז טינ ןעק .ןָאזרעּפ עדנעריפמואירט א וצ

 רעד ןיא ,ןוא וויטקעלָאק ,רָאנ לעודיווידניא

 טגעלפ םיור ןעטלַא ןיא -- .טייקכילטנעפע

 ערעניילק א סלא ןערעוו טכַארטעב עיצַאװָא ןַא

 א ןוא .גוצ-פמואירט א יוװ עיצַארטסָאמעד

 ןעניישרע רעגעיז רעד טגעלפ גוצ-פמואירט

 ןעטקיטשעגי-רלָאג א ןיא ןעגָאװ-טויר א ףיוא

 רע זיא עיצַאװַא ןַא ייב ןוא ,לעטנַאמרעביוא

 א טימ (.דז) ַאגָאט א ןיא ,סופ-וצ ןענישרע

 גוצ-פמואירט א .ּפָאק ן'פיוא ץנַארקרעברָאל

 .טָאה סָאװ רעגעיז א וצ ןעבעגעג ןעמ טָאה

 יו רעגייטש ַא) געיז ןעטעלּפמָאק א טַאהעג

 ןַא ןוא (תילג טימ ףמַאק םעד ךָאנ ן'דוד



 רעירַאװַא --- סיָאּפודרַאוװַא 581

 .געוו ןעלַאקָאל א רַאפ עיצַאװָא

 -נַאה א (אצסניטטקסנ8) ,סיָאפודרַאװַא

 ןוא דנַאלגנע ןיא טביורבעג ,טביוועג-סלעד

 ץוחַא ,לַאטעמ ןוא ןערַאוו עלא-ראפ אקירעמַא
 םעד סיוא טמוק סָאד .רעבליז ןוא דלָאג

 ףווא ערַאוװ" -- ןעשיויוצנארפ

 :טגארטעב ןוא ,"טכיוועג

 .סניורג 48796 =-ץנָא 1 |

 : 7000 =:טנופ 1

 ןוָאטס 1-- * 4

 סיָארט טנופ 118 * 4

 רעטרָאװק 1- * 8

 סרעטרָאװק 4- 7 2

 טנופ טרעדנוה א-- * 2

 .ןָאמ א- * 0

 ןענייז ןעבייצ עשילגנע יד

 ,רעטרָאװק =ףז. ,טנופ = 10. ,ץנָא סא

 טניומ ךילקריוו סעכלעו) .טנופ טרעדנוה
 ןעונַאּפש ןופ ויא םעטסוס סָאד .טנופ (19
 עננַאיעב ןופ ןערָאוװעג טכַארבעג דנַאלגנע ךָאנ
 טרעדנוה סָאד זיא אקירעמא ןיא .1800 ןיא
 יװ םינ ןוא טכיוועג טנופ 100 ,סיָאפודרָאװַא
 .119 דנַאלגנע ןיא

 ןופ לייט-טביוה רעד : טַאנַא ,ירַאװָא
 -קיוומנע סע ןעכלעוו ןיא ןַאגרָא-נעיורפ םעד
 ןושל ןעכילנהעוועג ןיא .רעייא יד ךיז ןעל
 ןיא (.דו) ."קָאטשירעייא" סָאד ןעמ טפור

 ןוא ךעלסייוו רע זיא יורפ עכולשנעמ רעד
 -ַארג ,םורא-ןוא-םורא רעטעמילימ 98 ,רעילָאק
 רעכילרעסיוא .רעטעמילימ 8 גניליוה עד
 80 ןופ טגעוו ןוא רעטעמילימ 19 רעטעמַאיד
 -ווז עדייב ףיוא ךיז טנופעג .םַארג 100 זיב
 טוייפשעג טרעוו ,רעטומ-ריעבעג רעד ןופ ןעמ
 .ןעירעטרַא -- ירָאװַא ּוד ןופ טולב טימ

 וצ ןָאיצַארעּפָא ןַא ,עימָאטָאירַאװַא
 -רעפ יד רעדַא ענעלָאװשעג יד ןעדיינשסיוא

 ,ןוֹורג -ב

 א -=
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 א א יא רו א אט שיט ראק אש אש טו

 -וונשפיוא ךרוד יורפ ַא ןופ רעיוא עטקנַארק

 יגרוריכ רעד ןיא טרחיפעגנייא .ךיוב ןופ ןעד

 יקַאטנעק ןיא לעװָאד קעמ רענַאקירעטַא ןופ
 סגנַאפנָא ןעבָאה ןעגרוריכ עלעיפ טינ .9

 -רהעפעג ַאזַא ןעמהענוצרעטנוא ךיז טגַאװעג

 טווצ ַא רַאפ םורַאד זיא סע ,עבַאגפיוא עכיל

 יעוו ,רעטעפש טשרע .טנעקרענַאנוא ןעבולבעג

 ,ןערָאװג ןעדניפרע ןענייז סקיטּפעסיטנַא יד

 טרהופעגניוא ןערָאוװעג עימָאטָאירַאװָא וד זוא

 יז טרעוו ויימעגלַא ןיא .רעלעטיּפסָאה וד ןיא

 -ַארעּפָא עטסרעווש יד ןופ ענויא סלַא טכַארטעב

 ןירַאד טגיל טקנופ רעטסרעווש רעד .ןענָאוצ

 "מוס יד ןעלעטשוצטסעפ רעווש זיא סע סָאוװ

 | .טייהקנַארק עזעיד רַאפ ןעמָאטּפ

 ךיז ןעקעוש עכלעוו ןעגרוריכ עטסיירד

 ןַארַאפ ןענייז רהַאפעג ןייק רַאפ קירוצ טיג
 .ַאקורעמַא ןיא ןוא דנַאלשמיוד ,דנַאלגנע ןיא

 עזעיד ןיא עימָאטָאירַאװָא יד טרעוו רַאפרעד

 .טריציטקַארּפ שיטסַאיזוהטנע רהעז רעדנעל

 ןוא ןעילַאטיא ,ךיירקנַארפ ןיא יד ,ןעגעגַאר
 "ענעב רעד זַא ןעביולג ,ַאּפָארוע ןופ טשער יד

 -עב ויז .טסולרעפ םוצ ךיולג טינ זיא טיפ

 -ַאוצַארעּפָא 19 ןעשיווצ ןופ ןעוו זַא ןעטביוה

 ַא ןיוש סָאד טסייה 8 ןעבעל ןעביולב סע ןענ

 -נעבעל 8 וד ןעשיווצ זַא ןוא ,גלָאפרע ןעזעיר

 טדנוזעג סוורַא עלַא טינכָאנ ןענייז ענעבילבעג

 ןוא קלָאפ א (אטםזט .סור) ,רעירַאווַא

 -ןואק ןעכילטסָא םיוב ,ןַאטסעהגַאד ןרעלטימ

 ןוא עמאטש עשיגסעל וד וצ ןערעהעג .זַאק

 ןערַאװַא יד ןופ ןעמאטש וצ ךיז ןעמהיר

 -נוא ןעסור יד ןופ 1899 ןיא ןענייז (.דו)

 ןיא ןָאיגילער רעייז .ןערָאװעג ןעפרַאוװרעמ

 וד וצ רעהעג ךַארּפש רעייז ןוא םַאלסיא רעד

 רעטנוא טנַאקעב ויא ןוא עּפורג עשיגסעל

 ןעכיורבעג ייז ,"שטַאמלירעדנוה" ןעמָאנ םעד

 .ךארפש רעייז ראפ ןעבַאטשכוב עשיבַארַא יד

 .ןעטנוא העו
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 -!רַאטרַאט-לַארוא ןא (אטגנסמ) ,ןע רֿפווַא

 ןופ גנַאפנָא ןיא טָאה רעכלעוו ,קלָאפ סעש

 -נָאמ יד ןעשיווצ ,טבעלעג טרעדנוהרהָאי ןעט6

 ןופ ןעפעטס יד ןיא ,רעקלעפנעדַאמָאנ עשילָאג

 -עג ןעבָאה ויז .ַאגלָאװ רעד וצ זיב ןַארוט

 גנורהיפ יד רעטנוא קלָאפ-רעביור סלא טבעל

 -ַאטשעב ןענייז ןעפַאװ ערעייז ,ןַאהַאק א ןופ

 ןערַאװַא

 י 04

 ר

 יז עכלעוו טימ ,ןעניוב-ןוא-לייפ סיוא ןענ

 רעדנעצשילב טימ דרעפ ערעייז ףיוא ןעגעלפ

 טימ ןוא ןעלַאפעב דנייפ ערעייז טייקגילענש

 ךיז טָאה ןַאיניטסוי .ןעגעיז קיטקַאט עגולק

 -עב וצ ןעגנודעג ויז ןוא טנָאקעב ייז טימ

 םעדכָאנ ,ןערַאגלוב ןוא ןעוואלס יד ןעפמעק

 ייז ןעבָאה טגעיזעב עבלעזיד ןעבָאה ייז יװ

 800 ןיא .ןעמונעג ךיז רַאפ טיפענעב םעד

 .ןעגעג ןעפמעק וצ רעטפ ןַאניטסוי ייז טגניד

 -וד ךיוא םהיא ןעלעיּפש ייז ןוא רעזרעפ יד

 -לעה ויז .טייהיירטנוא עגיצטוננעגויא עבלעז
 וצ ןוא ןעדרַאבָאגנַאל יד ןעפמעקעב םחיא ןעפ

 ןעצעזעב ייז .ךיירנעדעיפעג סָאד ןעטכינרעפ

 שיט שיש עי שיט ,שיפעשיט שיסט אשי יה סא א. "א .י"סא יאוש" , שי

== 

 : "פא יי = .צכנפ-ב
 יה

 0==-י גני

 זיב ןעּפלַא יד ןופ וַאנָאד םעד רעביא ךיו

 יד ייז ןעגעיועב 610 ןיא .םי ןעצרַאוװש םעד

 ןופ טדָאטשרָאפ יד ןרעדנילּפ ןוא רעניטנַאציב

 -נוא ייז ןעבָאה 088 זיב ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 רעקלעפ עדנעגעילמורא עלא טעמכ טבָאירעט

 םעד ךָאנ רעבָא דלַאב .ןעלזניא-ןַאקלַאב יד ןופ

 ךיו ןעבָאה ןַאיַאב ןַאהַאק רעייז ןופ טדיוט

 -ַאגלוב ןוא ,רעיברעס ,ןערהאמ ,ןעמהעב יד

 ןעבָאה 7 ןיא .ןעסירעגבָא ייז ןופ רעיר

 -עג אליסאט טימ ןהעג וצ טריבורּפ ךָאנ ייז

 טכערב רעזעיד רעבָא ןעפיורג םעד לרַאק ןעג

 לרַאק טָאה 701 ןיא .טכַאט עגיד'ארומ ערעייז

 .גנוגעוועב ןיא ויז ןעגעג תונחמ 9 טצעזעג

 ןעזעירפ ןוא ןעסקַאז רעגניריהט ,ןעקנַארפ יד

 -ניל רעד ןופ ייז ףיוא ןהעג ןעמונעג ןעבָאה

 טסבלעז גינעק רעד ,וַאגָאד ןופ טייז רעק

 רעד ןוא םָארטש ןופ טיוז רעטכער רעד ףיוא

 רענעילַאטיא יד טרהיפעג טָאה ןיּפיּפ גינעק

 -נערג עשירַאװַא יד ףיוא ןיַארק רעד ךרוד

 ןערַאװַא ןעממהירעב םעד טמרוטש ןיּפיּפ .ןעצ
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 54 "לחשצו* - .""לפומש"יה

 עטגינייארעפ יד ןעבָאה געט 89 ןיא ןוא גניר

 -עייו עלַא ןערַאװַא יד ןופ ןעמונעגוצ תונחמ

 ןערַאװַא יד ןוא רעמיהטכייר עטביורעגנָא ער

 וד ןעבָאה 708 ןיא .טכַאירעטנוא טסבלעז

 םעיונ א טניורקעג ןראגנוא ןיא ןערַאװַא

 -עגנייא ךירע גָאצרעה טָאה ףיורַאד ,ןַאהַאק

 םעד ןעטירשעגרעביא ,ןרַאגנוא ןיא ןעגנורד

 -ַאװַא םעד טרעגַאלעב ,יַאנָאד םענערָארּפרעפ

 רעדיוו טניישרע ןיּפיּפ גינעק רעד .גנירנער

 רעדיוו ןעמרוטש ייז ,טיוז רעדנא רעד ןופ

 ןעטכינרעפ ויז ,תוחכ עלא טימ גניר םעד

 לעטש רעד ףיוא ןעדליב ןוא ,ץנַאג םהיא

 -יבורּפ ןערַאװַא יד .ךיורטסע עגיטצעי סָאד

 ,דנַאטשפיוא ןא ןעכַאמ וצ 809 ןיא ךָאנ ןער

 ויז .טקירדרעטנוא גיטולב ןערעוו ייז רעבָא

 ןעוַאלס יד טימ רעטעּפש ךיז ןערילימיסַא

 רעשרָאפסטכישעג עכנַאמ ךָאנ .ןערַאגלוב ןוא

 -ַאוַא" קלָאפ סָאד ןעבעילבעג ךָאנ ווז ןופ זיא

 (.ד.ז) ,"רעיר

 דיוידרָאנ ןיא ךייט א (גש28) ,ש'אוֹוַא

 -ךיז יד סיוא טגנירּפשטנע עכלעוו ,ַאקירפַא

 ןעשידניא םעד ךָאנ ןעּפלַאדַאָאש עכילטכעוו

 ןוא טפארק רעלטימ טימ טמָארטש רע .םי

 -וול ויבראפ עלא סולינ רעד יוו טרעסַאוװעב

 ךיוא ךיז ןעלייט םהיא ןופ .ןעלָאהט עדנעפ

 -עב עכלעוו ןעכיוט ערעדנַא ענעדעישרעפ בָא
 ןיא .ןעיניסעבַא ןופ לייט ןעסיורג א ןרעסַאוװ

 סלא רעלָאטש טינ רע זיא טייצ ענעקורט רעד

 -סעב ןיוז ןיא .סופ 8 ףעיט ןוא סופ 0

 -עג ןייז רעביא ףעיט םופ 60 רע וזיא ןעט

 ןעוָאלכרוד ןאד ןעק ןוא ךַאלפ עכילניואוו

 סעיו ויא רעסאוו סָאד .ןעפישיפמַאד ךיוא

 .םיילש ןערַאבטכורפ א ךיז רעטניה טזָאל ןוא
(187 ,1 811164, 14606108 .18) 

 -ַאנ (אטגג?סטז.צנארפ) ,רעקיטַאיװַא

 -וגעב םעד סיוא .רעפיש-ןָאללַאב יד ןופ ןעמ

 .םרעדנוהרהָאי ןעט18 ןופ ןענ

 280 גנַאניױװַא --- רעקיטַאיוװַא
 2 וי עי
 "02 רו

 לעיפ ַא ,םילע רָאדגובַא ךיוא ,רָאדגיווא

 ןופ ןהוו רעטסעטלע ,רעינעשזניא רעטמהירעב

 טרידוטש .רָאדגיוװַא'ד ןָאמָאלָאס ירנעה ףַארג

 ןיא םָאלּפיד ןייז טמהענ ןוא ןָאדנָאל ןיא

 סָאד רעביא רעהעופיוא ןעזעוועג זיוא ,9

 ןופ ןוא ןהַאבנעזויא עשיריס יד ןופ ןעיוב

 ךיוא יווװ ,ַאינַאװליסנַארט ןוא ןהַאבנעזויא יד

 -רָאער רעסאוו יד ןופ ןעיוב סָאד רעביא

 טייבראעגטימ טשרעוצ טָאה .ןעיוו ןיא ערַאװ
 "טגתולע עת טַאלב ןעשילגנע ןא ןיא

 -עגווא ןא ןעבעגעגסיורא רעטעּפש טָאה ןוא
 / *צ26866מפ ןעמָאנ םעד רעטנוא לאנרושז םענ

 עגינויא ןעבעגעגסיורא ךיוא טָאה 6440

 טנענימַָארּפ ןעזעוועג זוא .ןעגנולעהצרע טכַאי

 רע עכלעוו ןא גנוגעוועב ןויצ יבבוח יד ןיא

 טָאה רע ,1801 ןיא ןעסָאלשעגנָא ךיז טָאה

 טימ טּפינקעגנעמַאזוצ גנוגעוועב רענָאדנָאל וד

 ךיוא ןעזעוועג זיא .טנעניטנָאק רעד ןופ יד

 *את010- רעד ןופ ליסנוַאק ןיא דעילגטימ

 -עג זיא רע .טדיוט ןייז ויב ,,8ֿפֶש תפזאס}

 טָאה ןוא 1899 ןיא ןָאדנָאל ןיא ןעברָאטש

 ןייז .רעטכעט 2 טימ ןהוו 1 ןעזָאלעגרעביא

 .דימשדלַאג ןַאילוי רעס ט'נשריעג טָאה ןהוו

 -כָאט עטפ יד ,לחר ןיפערג רָאדנױזַא
 1810 ןיא .בעג ,ןָאוול קיוויא רעס ןופ רעט

 -עג יז טָאה 1840 ןיא .1890 ןיא .טשעג ןוא

 רָאדגיװַא 'ד ירנעה ןָאמָאלָאס ףַארג טַארייה

 -ודיא סנָאולָאּפַאנ ןופ ראטערקעפ ןופ ןהוז א

 םהיא ןופ טָאה יו יוװ םעדכָאנ .ןירדהנס-עש

 ךיז יז טָאה רעטכָאט א ןוא ןהיז 8 ןעריובעג

 עטצעל ערהיא טָאה יז .טדיישעג םהיא ןופ

 גידנעטייברא ןָאדנָאל ןיא טכארברעפ ןערהָאו

 -עג ווא ןוא ענייארעפ עשיּפָארטנַאליפ ןיא

 -ָאה סָאװ עלא ןעשיווצ רעלוּפַאּפ רהעז ןעזעוו

 .טנָאקעג רהיא ןעב

 ושַאב"םכח רעשיקריט .בקעי ,רָֿאדניוװַא

 .1808 זיב 1800 ןופ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא



 80 ןופ רעטלע ןייז ןיא 1874 ןיא .טשעג

 סעיצוטיטסנוא עלעיפ טעדנורגעג טָאה .רהָאי !

 שירקע קחצי 'ר ןופ זיא ,ַאניטסעלַאּפ ןיא

 -רעפ וד זא קרַאטש יוזא ןערָאװעג טגלָאפרעפ

 ןיא רע סָאד וצַאד טרהיפעג טָאה גנוגלָאפ

 רע .ןערונגיזער וצ ןערָאװעג ןעגנואווצעג

 סלא לעטש וד ןעגָארקעג רעדיוו ןליפא טָאה

 החונמ ןייק לָאמנייק טָאה רע רעבָא ,ללוכה בר

 .טַאהעג

 (4ט10108 025808) סויססַאק סוידיווַא

 קרַאמ רעזייק רעטנוא רעהדלעפ רעשימיור

 -רעטראפ םעד רע טגעיזעב 108 ןיא .לערוַא

 טרעבָארע ,רעטירד רעד סוועגָאלָאב גינעק

 ןא טקירדרעטנוא .ןָאפיסייטק ןוא ,ַאקיילוז

 טזָאל 178 ןיא ןוא ןעטּפיגע ןיא דנַאטשפיוא

 .רעזייק סלא ןעניורק ןעיריס ןיא ךיז רע

 טרישרַאמ טפַאשרעה רעכילטַאנָאמ 8 א ךָאנ

 טמוק ,רעשרעה םםענעועוועג ןיוז ןעגעג רע

 ןיא רע ,רעגידנעבעל א קירוצ רהעמ טינ רעבָא

 -עג טעדרַאמרע ןעטַאדלָאס ענעגייא ענווז ןופ

 .ןערָאװ

 -ָארַּפ א ,יירעברַאפ רעד ןיא ,ןעריוויווַא
 עטברַאפעג יד ןופ ברַאפ יד ןעכלעוו טימ סעצ

 ןעמ .ןעכַאמ וצ רעגידנעבעל עדנעטשנעגעג

 ןופ גנוזעל א ןיא דנַאטשנעגעג סָאד טכָאק

 .ףייז ןוא ַאדָאז

 -רעלק ןופ פָאשיב ,ינרעווַא ,סוטיוװַא

 ןעט10 ןיא טבעל .(ךיירקנארפ) דנַארעפ ,טנָאט

 וד וצ ךילדנייפ ןעזעוועג זיא ,טרעדנוהרהָאי

 -ויא ןעטסערג ןייז טימ ייז טכוז ןוא ןעדוי

 לעטימ עכבילדנוורפ עלא טָאה ,ן'דמש וצ רעפ

 ליואווביוא .גלָאפרע ןהָא רעבָא טעדנעוװעגנָא

 טעדיילקעב ץוש ןייז רעטנוא ןעבַאה ןעדוי יד

 יוו רעגיימש א  ,רעטמע-סטַאַאטש עגיטכיוו

 -עטש עטנעכיוצעגסיוא עשירעטילימ ,רעטכיר

 יי רע טָאה ,רעוייה-סלעדנַאה עסיורג ,ןעל

 גנָאיניװַא --- סוידיוװַא

 טָאה טכוז-דמש ןווו .בעטכַאעג טשונ ךָאד

 -עג ויא םהיא זיב ןעהור טזָאלעג טינ םהיא

 טָאה רעזעיד .ןעדיא ןייא ן'דמש וצ ןעגנול

 -נא ןָאוסעצַארּפ עזעיגילער ךילטסירק א ןיא

 ןיא ןענעישרע זיא רע יוװ ןוא ,ןעמונעג לייט

 א םהיא טָאה לדמעה ןעסייוו ןייז טימ סַאג

 .ליוא ןעמָארט רָאָאּפ א טימ טצירּפשעב דוו

 ןוא טגערעגפיוא יוזא ןעטסירק יד טָאה סָאד

 וד ףיוא ןוהטעג ףרָאװ א ךיֹז ןעבָאה ייז

 להעפעב ספָאשיב םעד טינ ןעוו ןוא ,ןעדוי

 רעד .רעגידעבעל א ןעבעולבעג רענייק טלָאװ

 טייהנעגעלעג עועיד טָאה פָאשיב רעגולק

 -עגרָאפ ןעדוו יד רַאפ טָאה ןוא טצונעגסיוא

 .שורג רעדָא ן'דמש ךיז :ןעגעוו ייווצ טגויל

 -עג עלייוורעד לעבעפ סָאד טָאה ןעסעדרעטנוא

 ,טביורעב עגינויא ןוא ןעדוי רָאָאּפ א ט'גרה

 עלעיפ ףיוא ארומ א ןעפרָאװעג טָאה סעזעיד

 וצ ןעדלָאמעג ךיז ןעבָאה ייז ןופ 200 ןוא

 ןעזָאלרעפ ןעבָאה עגירביא יד .דמש רעד

 -ויז ייז ןופ ליימ רעסיורג א ןוא דנַאל סָאד

 .ליוסראמ ןיא ןיירא ןענ

 ןופ טדָאטשטביוה (אטגפתסמ) גנָאניוװַא

 ,סילקָאװ טנעמטרַאּפעד ןעשיזיוצנארפ םעד
 גנַאמסידגנַארַא םעד ןופ ןוא (ס8סןסמט}/)

 -מוא ,טדָאטש ענהעש ךילרעה א .גנַאיניװַא

 -רעג ןעמולב-ןוא-טכורפ עסיורג ןופ ןעבעג

 ךיימ ןופ טייז עקניל רעד ףיוא טגעיל .ןעט

 רעזירַאּפ-נָאיל יד ךרוד רַאביירגרעד ,ןָאהר

 טדָאטש רעד רעטניה .ןענהַאב רעעמ-לעטימ ןוא
 (עסת!גטצ) ,ָאטגנַאװי-טנָאמ רעד ךיז טניפעג

 -לאה א ראפ זיא רעכלעוו ,ךיוה סופ 7

 -עג טרעוו ןוא יינש טימ טקעדעב רהָאי סעב

 -ודעמ םעד ןופ גָאט םענהעש א ןיא ןעהעז

 טסבַאּפ טָאה 1992 ןוא ..םי ןעשיענַארעמ

 -עגמורא טדָאטש יד רעטסקעז רעד ץנעסָאנניא

 80 ןוא קיד רעטעמ 9 רעיומ א טימ טיוב

 וד .גנַאגנווא רַאפ ןערעיוט 4 טימ עמרוט
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 טי טא יט עי יי עי עי עי עי עי עא עי עי עמ עי עי עי שא עי שי עי עי שיטה עי יט שיט שיט ימי שיט שי עי עי
 שי ויסשיישייב שי שיש שי שי יי שיסט שיט שיט שיסט שיט שיסט שישייסאקי שי שיסעשיושייטשייי סיט עא סט ראש יש ראק אט או לא טא טי א עא ר ר 0 ר ר א א ר א ראי יו אש יי

 ךָאנ ךיוא טציזעב טדָאטש

 ןופ רעוייה עטיובעג ןהעש

 יד ןופ ,טרעדנוהרהָאי ןעט10 םעד סיוא ליטס

 -עגסיוא ןעטקעטיכרַא ןוא רעלטסניק עטסערג

 ןופ לָאצ עסיורג רעווהעגנוא ןא  .טרהיפ

 ,ןעצנימ ,זָאלג ,זנָארב ןיא ןעקיטנַא עטלַא

 ךיטשרעפפוק ,ןענָאילַאדעמ ,ןעפמָאל ,ןעזַאװ

 םעד ןיא טרָאד ךיז טניפעג רעדליב-ליוא ןוא

 ךיוא .רעניואוונייא יד ןעשיווצ ןוא ,םואעזומ

 קעטָאילביב-סטַאַאטש עכייר א טדָאטש יד טָאה

 5000 עהַאנייב ןוא ,דנעב 200,000 רעביא טימ

 ןעטרָאג רעשינַאטָאב רעד  .ןעטּפירקסונַאמ

 -סנעהעז ןוא טכארפ א סלא טמחירעג טרעוו

 | קירב-טָארד ַא .הטרעוו

 עגיניֹוא טצעו

 ןעשיטָאג טכע

 (?0ת+ םטפמסמ4ט)

 ויב ךיז טהיצ 1177 ןיא טיובעג

 ןעטימניא בא טכערב ןוא ענַָאהר רעד ןופ

 טימ עלעיפ .עירעלַאג ענהעש א טימ רעסַאוװו

 -יזיוו םעד ןעבעג ןעסַאג עטצנַאלּפעב רעמיוב

 טָאה .טדָאטש יד רעביא קילברעביוצ א רָאט

 -עב סָאװ ןעקירבַאפנעדייז עגיטראסיורג ךיוא

 -על ןיא רעטייברא 14000 רעביא ןעגיטפעש

 -נענַאנַאק ,ןעיורעסיג-נעזייא ,ןעקירבַאפ-רעד

 -וולש-רָאמרַאמ ,ןעיירעדיז-נעפייז ,ןעיירעסיה

 -ַארָאבַאל עשימעכ ןוא ,ןעיירעכַאמ-טיה ,ןעפ

 .ןעירָאט

 ןיא ןערָאװעג טםעדנירגעג ווא טדָאטש וד

 ןעזעוועג זיא ןעמָאנ רהיא .'רציפ 9

 ןעזעוועג יז זיא רעמיור יד רעטנוא .ָאניװַא

 םעד ךָאנ .ןערַאװַאק ןופ טדָאטשטביוה יד

 -וא רעדנַאנַאכָאנ וז זיא םוור ןופ ךורב-בא

 ,ןעטטָאג ,ןעדנוגרוב יד וצ ןעגנַאגעג רעב

 טעדליב רעטעּפש .ןענעצַארַאס ןוא ,ןעקנַארפ

 .ךיירגינעק ןעשיטַאלעדַא םעד ןופ לייט א יז

 יד רעטכַא רעד סםיאול גינעק טָאה 1996 ןיא

 -ַאנָאמ 8 ןופ עדנע וצ ןוא טרעגַאלעב טדָאטש

 -נויא טדָאטש יד ,טמרוטשעג רעיומ יד ןעט

 .טרעדנילּפעג רעניואוונויא יד ןוא ,ןעמונעג

 ןעטימניא

 -רעביא יז רעטירד רעד פיליפ טָאה 1979 ןיא

 טנעמעלק טָאה 1809 ןיא ,טסבַאּפ םעד ןעבעגעג

 -רָאד להוטש ןעכילטסבַאּפ םעד רעטפניפ רעד

  ןופ ןעגנורהיפפיוא יד .ןעגָארטעגרעביא ןעט

 -ווא טכַארבעג ןעבָאה ףיוה ןעכילטסבַאּפ םעד

 טלעוו רעגיטכיל רעד ףיוא ןעלַאדנַאקס עגינ

 םעד 1408 ןיא ןעבָאה ןעזיוצנארפ יוד ןוא

 -רעפ טרָאד ןופ ןעטכַא םעד טקידענעב-טסבַאּפ

 ךָאנ רַאגָאז טָאה טסבַאּפ רעד ךָאד .ןעבעירט

 /סלא גנָאניװַא טעטכַארטעב גנוביירטרעפ רעד

 טרעדנוהרהָאי ןעט14 ןיא .1701 זיב ,ןייז

 -נויא 100,000 טאהעג טדָאטש עזע'ד טָאה

 -נוא .טפלעה א םיוק יז טָאה טנייה ,רעניואוו

 .עטסבעּפ 7 טשרעהעג טרָאד ןעבָאה ןעצנַאג

 -עג טנויה טרעוו טסַאלַאּפ רעכילטסבַאּפ רעד

 -ַארַאב ןוא סינגנעפעג סטַאַאטש סלא טכיורב

 -נוא .רעטילימ טנעמיגער סעצנַאג א ראפ ןעק

 -יוװַא טָאה טפַאשרעה רעכילטסבַאּפ רעד רעט

 0 טימ ןעדניימעג עשידוי 0 טַאהעג גנָאנ

 םעד ָאעל טסבַאּפ םעד רעטנוא .ןעגָאגַאניס

 -עב ןוא ,ןעטעביז םעד סנעמעלק ,ןעטנהעצ

 "וו יד ןענייז ןעטירד םעד סולוָאּפ סרעדנָאז

 ןעמ .ןעראוועג טלעדנַאהעב גיטסניג רהעז ןעד

 -ָארּפ ףיוא טלעג ןעבעג וצ טביולרע ויז טָאה

 דנַאל ןוא רעטיג ךיז ,ןערעוו וצ ךיור ,טנעצ

 עועיד טימ ןעבָאה ייז לייו ןעפַאשרעפ וצ

 .ןעגעיצ עדנעקלעמ סלא טנעידעג רעמיהטכייר

 ןעדוי יד ןופ גנוגלָאפרעפ יד סלא ,רעטעּפש

 יד ןוא ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ךוירקנארפ ןיא

 .ןערעדנאוונויא ןעמונעג ןעבָאה עטגלָאפרעפ

 -עב יד ןופ עגַאל יד ךיז טָאה גנָאניװַא ןיא

 סקואוו םעד טימ ןרעגרערעפ ןעמונעג ענעסעז

 .עיצארגימע רעזעיד ןופ

 ןיא ךיו ןעבָאה גנָאניװַא ןיא ןעדוי יד

 -ער עניילק א ןיא יוװ טבעלעג ָאטהעג רעייז

 רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא עכלעוו קילבוּפ
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 יט עי, עי עי עיה יה עי יה עי עי עה עי עי עה עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עי עא א עי עו יה עי עי עי יה עה שי עי עס עה יה זי עי שיט ,שיה ,עיס.עיימאזיו
 ר רע ר 0 ר א 0 רע אש ראש עא א טא יי יא - 0 שא

 .טסַאלַאּפ ןעכילטסבַאּפ םעד ןופ טכַאמרעביוא
 8 ןיא טלייטעג ןעזעוועג ןענייז רעגריב יד

 .דנַאטש ןעלעיצנַאניפ רעייז ךָאנ ןעסַאלק

 ןוא ןעטַאטוּפעד 8 טקישעג טָאה עסַאלק עדעי

 עשידוי עלַא טעטלַאוװרעפ ןעבַאה 19 עועיד

 -טסבאּפ רעד טָאה ייז ןופ ןוא ןעסערעטניא

 .רעויטש-ןעדוי טכוזעג טסַאלַאּפ רעכיל
== 

 עגידטלַאמעד יד ןיא גנוגיטפעשעב רעייז

 -עמ ןעזעוועג זיא טייצ (טרעדנוהרהַאי ןעט12)

  ,םינכדש ,קינטנעצָארּפ ,טפַאשנַאמפיוק ,יירעלק

 -רעוודנַאה טרָאס עלא ןוא ,סרעברַאב ,עטצרע

 -נויא ןענייז תורזג יד סלא רעטעּפש .יירעקי

 -עג טקניירשעב רהעז ייז ןענייז ,ןעטערטעג }

 | .גנוגיטפעשעב רעד ןיא ןערָאװ

 -רַא עגיטרָאד יד ןיא ןעגנושרָאפ עטצעל

 ןוא םיריוטקָאד עשידוי יד זא ןעגויצ ןעוווכה

 "עוועג רעלוּפָאּפ רחעז טרָאד ןענויז סרעשדלעפ

 -עּפס ןעזָאלסיורא טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןעז

 ןעלָאז ייז ןעטסירק יד רַאפ עצעזעג עלעיצ

 סָאד ןוא ,םיריוטקָאד עשידוי וצ ןעפיול טינ

 .ןעפלָאהעג טינרָאג ןעבָאה ןעצעזעג ידו

 -טבַאּפ ערעטעּפש יד עכלעוו תורזג יד ןופ =

 -נוא ןענייז טגיילעגפיורא ייז ףיוא ןעבָאה עט

 | : רעפעג

 ןעמ ףרַאד טלַא רהָאי 10 ןופ ןעדלוש (1

 | : .ןעלהַאצ טינ ןעדוי א

 ןעכייצנעדוו ןעגָארט וצ ןעגנואווצעג (9

 .סַאג ןיא ןענעישרע ןענייז ייז ןעוו

 ןוא ארמג יד ןענרעל וצ ןעטָאברעפ (8

 .םישרופמ ערהיא

 תעב סַאג ןיא ןעניושרע וצ ןעטָאברעפ (4

 .עבריק ןיא ןעטעבעג ןעבָאה ןעטסירק יד
 טימ ןעלדנַאה וצ ןעדוי ןעטַאברעפ(0

 .וו.ז.א ,ןעלזע ,דרעפ

 רעד רעסיוא ןעפָאלש וצ ןעטָאברעפ (0

 .אטעהג

 ןעדָאב וצ ךיו ןעטסירק ןעטָאברעפ (7

 ןעדָאב וצ ךיז רעדָא ,ןעמַאזוצ ןעדוי יד טימ

 .ןעדוי ַא וצ רעהעג סָאװ רעסַאװ ַא ןיא

 ןעכיורבעג וצ ןעטסירק יד ןעטָאברעפ (8

 .עטצרע עשידוי

 יד ןיא ןעגידיורּפ וצ םיחלג טקישעג (9|

 וצ ןעדוי יד ןעגנואווצעג ןוא ןעגָאגַאנוס

 .דנעזעוונַא ןייז

 א וצ ןהעג טגעמעג טינ טָאה דוי א 0

 ןעמוק טגעמעג טָאה טסירק א רעבָא ,טסירק

 .דוי א וצ

 -עג דמשעג ןוא ט'בנג'עג ןענייז רעדניק

 -עג ןעבָאה ןרעטלע יד רעדייא ךָאנ ןערָאװ

 שידוי א טָאה םיוק ןוא .ןעריטסעטַארּפ טנעק

 ןיוש זיא רעסַאוװ-פיוט לעסיבא טכוזרעפ דניק

 .ןעלַאפרעפ ןעועוועג

 -רע יד סאד ןעביולג רעקירָאטסיה עכנַאמ

 -בָאנ טרעדנאוועגנויא טרָאד ןענייז ןעדוי עטש

 ייז ,טרעטשוצ רתב טָאה ןַאירדַאה יוו םעד

 .םורפ ץנאג ןעטלַאהרעפ טרָאד ךיז ןעבָאה

 טנעקעב חסונ םענעגייא ןא ךָאנ טנעװַאדעג

 -ָאה ."שרטנפרקו ןויניוא להק גהנמ" רעטנוא

 ורתס ןוא הלבק טימ טגיטפעשעב ךיז ןעב

 / -נעהנא עלעיפ טרָאד טָאה ובצ יתבש .הרות

 ןעגעג דנַאטשפיוא םעד ןיא ןוא ןענופעג רעג

 סלַא טגייצעג ךיז ייז ןעבָאה םוטסבַאּפ סָאד

 -ירדרעטנוא ערעייז ןעגעג רעפמעק עגיטביט
 -נוה ענייק טרָאד ךיז ןענופעג טנייה .רעק

 .ןעילימַאפ עשידוי טרעד

 טכירעב ַא (: .צרמָאק) ,זיווַא רעדָא סיוַא

 רעפיוקרעפ םעד ןופ גנורעכיזרעפ ַא רעדָא

 וצ ןעגנַאגעגבָא זיא הרוחס עטפיוקעג יד זַא

 רעד ויב ךיוא .רעפיוק םעד ןופ עסערדַא רעד

 טרעוו לעסקעוו ַא רעדָא לעג ןופ גנוקישרעביא

 יד זַא ידנעגָאזנַא טקושעגסווארָאפ סיוװַא ןַא

 ןיוש זיא עמוס רעדָא הרוחס עטעטרַאוװרע

 -סַאּפ ַא :שיטַאמָאלּפיד ---געוו םעד ףיוא
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 704 גנַאמעלַאל-עװַא --- רָאטיזָאּפיװַא
 0 יט א א אי יי א יא אי עא יע, עי עי ימיו אי עי עי עי עי עי עי עי עי עיה עי עי עמ עי יט סי עו עי יט עי עי עי עמ עי עי עמ עי עי עי

 ןַא ןופ ןעריזיװַא טרָאּפטרַאּפ

 וצ טנַארגימע םעד רַאפ סינביולרע ןַא טסייה

 -ַאבמַא רעד סָאװ דנַאל םעד ןיא ןרעדנַאוװנווא

 טיורפעב סיװוַא ַאזַא .טריטנעזערּפער רָאדַאס

 ןעטכולפ ענווז ןופ טנַארגימע םעד טינכָאנ
 טשרעה סָאװ ץעזעגסנַאיצַארגימיא םעד וצ

 .דנַאל ןעדנעפערטעב םעד ןיא אווצ רענעי וצ

 .עיצַאדנעמַאקער סלַא זיולב טניד רע

 .-"הבקנ יוד ויב ןַאגרָא ןַא ,רָאטיזָאפיוווָא

 רעייז טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןעטקעזנוא עש

 יד ןעפלעה וצ טנעיד ןוא ןַאגרָא-סטכעלשעג

 -ַאפ ןענויו יו .ייא םעד ןופ גנולקיווטנע

 ןעגיטרַא-רהָאר א ןעדליב ןוא ןעמַאזוצ 2 ןַאר

 ןָאיצקנופ ןוא רוטַאנ עגיטכיר רעווז .לַאנַאק

 ןעגעילפ עכנַאמ ךיוא ןַארַאפ ןענייז סע

 .ןערָאװעג טלעטשעגטסעפ ץינַאג טינכָאנ ןיא

 סיורא טקעטש רָאטיזָאפיװַָא רעד עכלעוו ויב

 יד רעדא רעטעלב יד טגיוז ןוא בייל ןופ

 -ןצנוורא טרָאד ןופ םיוב א ןופ עדניר עסַאנ

 םוצ .רעייא ערעייז רַאפ טפַאז ןערהיפ

 "וווטנע רָאטיזָאפיװָא רעד זיא ןעטסקרַאטש

 .ןעפסעוו ןוא ןענעיב ,סעקשארומ ויב טלעק

 ."ַאנוס ןבוא" העז ,םנעיציווַא

 "לורבג" חעז ,ןַארבעפיוװַא

 .ןעמָאקליו וו 876 .טאל) ,עֹווַא

 -בא ךיוא .סורגנעגרָאמ רעשימיור-טלַא ןַא
 .להָאו בעל 870, ת18 8122 .סורג סדעיש

 .המשנ עמורפ

 רעד ןופ טביוה ,לאירבג ןַאשידעװַא
 רהעז .לָאּטַאניטנַאטסנָאק ןיא עכריק עשינעמרַא

 -ווא ןוא ,טסיליטס רעשינעמרַא סלַא טמהירעג

 רעד ןיא רעמהענלייט עטסגיטכיוו יד ןופ רענ

 *עפָאלקיצנע עשינעמרַא רעד ןופ עבַאגסיורַא

 אר .עיד

 ַםעד ןוָפ טדָאטשטביוה (4ש68068) ןהעווַא

 רָאדַאסַאבמַא

 וו 0 א ר 0 סא יו אש טאש אט אט אט שא א ר א א א עו א ר יי ריי טי יי א

 .טנַאמסידגנָארַא ןעשיזיוצנארפ ןעכילדרָאנ

 טָאה 1818 ןיא ,גנוטסעפ א טאהעג לָאמַא טָאה

 ךַאנ ןעסוורּפ וצ ןעבעגעגרעטנוא עזעיד ךיז

 -רַאבמָאב עגידנוטש 2 א ןופ גנורעגַאלעב א

 ,גנוריד

 רעשינעילַאטיא ,עפפעזישז ַאנַאזעװא

 .טשעג ןוא 1789 ירעש ןיא .בעג .לארענעג

 רעטנוא סגנַאפנָא טפמעק .1819 םיור ןיא

 ַא סלַא םיוא ךיז טנעכייצ רע ואוו ןָאילָאּפַאנ

 רע טהעג 1814 ןיא ..רעקיגעטַארטס רעטוג

 ןופ .וימרַא עשינידרַאס רעד ןיא רעביא

 ,טסנעיד ןעשינַאּפש ןיא ןייא רע טערט טרָאד

 -עמַא ךָאנ טקישרעפ 1894 ןיא רעבָא טרעווי

 "מעק יד ןָא ןָא ךיז רע טסעילש ָאד .אקיר

 -ער רעשינַאקיסקעמ רעד ןופ ןעהוור עדנעפ

 ןייז טימ סיוא ָאד ךיז טנעכייצ .קילבוּפ

 טגעיו רע ןוא טקנוּפ ןעדעי ףיוא עיגעטַארטס

 ןעילַאטיא ךָאנ בָא דלַאב טרהָאפ .לארעביא

 א ראפ רעטסיניט-סגעירק טרָאד טרעוו ןוא

 סלא טנעמַאלרַאּפ ןיא ךיז טגווצ .םיוצ עצרוק

 -נעכייצעגסיוא ןא ןוא רענדייר רעגירעייפ א

 ןערָאװעג םעד בעילוצ זיא .רעקיטקַאט רעט

 118118 1116006248 'יטרַאּפ .ד ןופ רערהיפ .ד

 .גלָאפרע וצ גלָאפרע ןופ רהיא טרהיפ רע ןוא

 ןעסיורג א ןופ ןעטימניא רעבָא טברעטש רע

 .ןעטכַאפעג טָאה ויטרַאּפ ןייז סָאװ געיז

 (אצס 1808 ) גנַאמלַאל-עװַא
 .םעג ,טקידענעב ןַאיטסירק ךירדעירפ

 ךלעפנעירַאמ ןיא .טשעג ןוא 1809 קעבול ןיא

 רעביא רעלעטשטפורש רערַאבטכורפ ַא .9

 "קנופ .עיגָאלָאכיסּפ-יצילָאּב ןוא עילָאנָאמורל

 סלַא רעטעּפש ןוא ,טַאקַאװדַא סלַא טרינַאיצ

 .טייצ ַא רַאפ קעבול ןיא רָארוקָארּפ-רעביוא

 ענייז ןעשיווצניא שיגָאלָאכוסּפ ךיז טפעיטרעפ

 םרַאיל ןעסיורג ַא טכַאמ ןוא ןעגנובעגמוא

 "ןָאג עשמויד סָאד" קרעוו סעטשרע ןייז טיִמ
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 1802--1888 גיצּפייל ,דנעב 4 ןיא ?םוטרענ

 ןופ םוטנעדוי סָאד טריקַאטַא רע עכלעוו ןיא

 ןייז וצ ןָא טרָאד ייז טיג רע .טלעוו עצנַאג רעד

 ןיא שלַאפ ,טפַאשלעזעג רעד ןוא שולַארָאמ-נוא

 ,עיטַאמָאלּפיד רעד ןיא שירעגירטנוא ,טפעשעג

 -נוא ,דלעפ-טכַאלש םעד ףיוא גיד'תוירזכַא

 ַא םלַא םורַאד ןוא ,ךיז ןעשיווצ ךילדניירפ

 ןופ גנולקיווטנע עשימָאנָאקע רעד וצ רחַאפעג

 | .טייהשנעמ רעד

 רעכַאמ-רעבַאש --רע טגָאז---ןענייז ייז

 ייז רעדייא ךָאנ ןערהָאי עדנעזיוט טייז ןיוש

 .תולג ןיא תופידר ןעדייל ןעמונעג ןעבָאה

 לעביב רעד ןופ עזייוועב ריפַאד טגנערב רע

 ט ונובָא םהרבַא .טייצ עשימַאגילָאּפ רעד סיוא

 םודס-ושנַא יד ןעגעוו טָאג טימ ךיז ןעגניד

 ןופ זייוועב ַא םהיא רַאפ זיא 10 ףיוא 80 ןופ

 יָאה קעבול ןופ ןעדוי יד סלַא .רעכַאמ-רעכַאש

 רע טָאה עיצַאּפיצנַאמע ןרעדָאפ ןעמונעג ןעב

 טָאה רע .ןעגעגַאד טלעטשעג שיגרענע ךיז

 עש'קעבול" וד ןיא ץומש ןעסָאגעג ףיוא

 ףיורַאד ."עטָאב-סקלָאפ" רעד ןוא "רעטעלב

 רענעגעג ןעגיטכיט ַא ןעמוקעב רעבָא רע טָאה

 טָאה רעסיר לאירבג טייז עשידוי רעד ןופ

 ןוא טגיולרעדיוו ןעגנוגידלושעב ענייז עלַא

 (.ג רעסיר .ז) ןערושָארב ןופ עהייר ַא

 עשידוי רעד רַאפ גנוטיידעב רעטיורג ןופ

 -עג םעד ןופ דנַאב רעטירד רעד זיא ךַארּפש

 -ביב עשיטירק ַא רע טיג טרָאד .קרעוו ןעטנַאנ

 ויב רוטַארעטיל עשידוי רעביא עיפַארגָאיל

 יד רעביא גנולדנַאהבָא ןַא ךיוא .טייצ רענעי

 ,עיפַארגָאטרָא רהיא רעביא ,קיטענָאפ עשידוו

 טייצרעכוילגוצ .סקַאטנוס ןוא ,עיגָאלָאפרָאמ

 טימ עיטַאמָאטסערכ עשידוי ַא ךיוא רע טיג

 רעכיב עשידוי עטסרעלוּפָאּפ וד ןופ עגיצסיוא

 ַא רע טיג דנַאב ןעטרופ ןיא .םייצ רענעי ןופ

 .סקעדניא ןעשטייד ַא טימ ךוברעטרעווישידוי

 -עגסיוא ןַא ןיוז וצ םעלַא ןיא ךיז טגויצ רע

 ירעביוא ַא טימ רעבָא ,טסיאוגנול רעטנעכווצ

 טַאהעג ןעבָאה סָאוװ קרעוו עטסקענ ענווז ןופ

 ןעוועג ןענייז גנוטיידעב עכילטפַאשנעסיוו ַא

 "רעפ עשיטסימ ענייז טימ סומזיטענגַאמ רעד"

 עשטייד רעד ןופ עיגָאלָאוזיפ" ,"ןעגנוריא

 ןוא "טסנוק-ביורש .עמווהעג וד" ,"ייצילַאּפ

 .ןענַאמָאר-לַאנימירק עדנעטיידעב עגינייא

 ןיא לעזנוא-בלַאה א (ט6100 ,ןָאלעװַא

 וד .(אקירעמַא-דרָאנ שיטירב) ,דנַאלדנופיינ

 -ַאשזד טנווס" זיא ןַאלעװַא ןופ טדָאטשטביוה

 עטשרע יד ןערָאװעג יז זיא 1088 ןיא ."ןע

 וז ןיא 1519 ןיא ןוא עינָאלַָאק עשיטירב

 -גנע טימ לעבייק ךרוד ןערָאװעג ןעדנוברעפ

 .דנַאל

 (אטס114מ:02)איילַאקינ אדינאלעווַא

 .קילבוּפער עשיניטנעגרַא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 ,ַאדינַאלעוװא זיקרַאמ וצ ןהוז סלא 1886 .בעג

 -סירוי טרידוטש .ַאמוקמַאט ןופ ראנרעווָאג

 רע טרעוו טרָאד ,סערייא-סָאנעוב ןיא ץנעדורּפ

 1874 ןיא .טפַאשטרי וסטַאַאטש רעד רַאסעּפָארּפ

 -לעוניא ןוא .רעטסינימ סוטלוק רע טרעוו

 -יזערּפ סלא טלהעוורע רע טרעוו רהָאי ןעב

 ןעיניטנעגרַא רע טגנערב טייצ ןייז ןיא .טנעד

 -בַאטע ,עפוטש עלעיצנַאניפ ערעסעב א ףיוא

 ךיז טכַאמ ןוא דנַאל ןיא ןעדעירפ םעד טריל

 ןיא רע יוװ םעדכָאנ .רעלוּפָאּפ רהעז ךרודַאד

 ןיא רעטנורא עלעטש-נעטנעדיזערּפ םעד ןופ

 ןיא .ןאמוקַאט ראפ רָאטַאנעס ןערָאװעג רע

 טנהָאנ ָאגנָאק רעפמַאד םעד ףיוא ןעברָאטשעג

 ןעד .ָאדיװעטנָאמ ןיא סעדָאלפ לעזניא םויב

 .1889 רעבמעצעד ןעט6

 | -יטערָאעמ רעלַאיצָאס ַא ,טרעבַאר ןעווַא

 -ומָאק םענרעדָאמ םעד ןופ רעדנירג ןוא רעק

 .טשעג ןוא 1771 ןוָאטוינ ןיא .בעג .סומזינ

 עיפַארגָאיבָאטיוא ןיוז טוול .1888 ןיא טרָאד

 ַא ןיא טלעטשעגנָא ןעזעוועג רעהירפ רֶע זיא

 וד טיִמ הנותח רעטעפש טָאה ,טָארקיטינש = ,ךַארּפש עשידוו רעד ןיא סיטנעק עכולמעלַ
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 -ייצ רע .טנַאקירבַאפ ןָאטָאק ַא ןופ רעטכָאט

 ןיא רָאמָאזונַאגרָא רעטוג סלא סיוא ךיז טנעב

 עג סרעווש םוצ ףתוש ַא טרעוו ןוא טפעשעג

 ווזַא םהיא רעטנוא טָאה טפעשעג סָאד .טפעש

 טַארעטול רעשולגנע רעסיורג רעד זַא טהולבעג

 -עג ךייר רעעש ןייז ןופ זוולב זיא םעהטנעב

 ןהעז וצ ןעלָאפעג טינ רעבָא טָאה םהיא .ןערָאװ

 ןופ גנונכער יד ףיוא ןעסקַאו םוטכייר ןייז

 טנופעג רע .רעטייברַא ענייז ןופ טומרַא יד

 סָאו טפעשעג ןופ לויט ַא וצ טגיטכערעב ייז

 רעייז .טייברַא רעייז ןופ הימ יד ךרוד טסקַאוװ

 -- טעמילַארָאמוא ןוא ,ץנַארָאנגוא ,דנעלע

 ףרוד ןערעוו טגיטייזעב רָאנ ןָאק ---רע טגָאז

 ןוא עשימַאנָאקע רעיוז ןופ גנורעדנע וד

 םורַאד ךיז טָאה רע .ןעדנעטשמוא ץעלַאוצָאט

 -ריוו וצ עבַאגפיוא-סנעבעל ןייז סלַא טכַאמעג

 ךוב סעטשרע ןייז .גנוטכיר רעזעיד ןיא ןעק

 ןעזעוועג זיא ןעזָאלגסיורַא טָאה רע סָאװ

 עיונ ַא7 == .יטעיוסָאס וָא ואיו וינ ַא"

 טָאה סָאז .טפַאשלעועג יד רעביא טכיזנַא

 טייקשירפ רעד בעילוצ גנוגערפיוא ןַא טכַאמעג

 .עעדיא רעד ןופ

 יד קעװַא רע טגייל קרעװ ןעזעיד ןיא
 עירָאעט ַא ןופ הטרעוו רעד זַא (1 : ןעּפיצנורּפ

 -ולַאער רהיא ןופ טייקכילגעמ רעד ןיא טגיל

 טריזילַאער ןָאק יז לעיפיוו ףיוא ןוא ,גנוריז

 ןופ טקודָארּפ ַא סלַא שנעמ רעד (9 ;ןערעװ

 ךילטרָאװטנַארעּפ טינ זיא ,ןעדנעטשמוא עניוז

 רַאפ ןעפָארטש עלַא (8 ;ןעכערברעפ עניוז רַאפ

 .טכערעגנוא םורַאד ןענויז ןעכערברעפ עכלעזַא

 יָאק ַא ןעלעטשוצנוא לעיצ םוצ ךיז טצעז רע

 -וצנירפ עזעיד ףיוא טפַאשלעזעג עשיטסינומ

 ןיא ןוהט וצ רעהירפ טריבורּפ טָאה רע ,ןעּפ

 קעווצ ןעזעיד רַאפ זיא ךילגעמ סָאװ םיוה רעד

 ןעשירַאטנעמַאלרַאּפ םעד רַאפ רהָאפ טמוק רע

 ףיוא טגייל עכלעוו עגַאלרָאפ ַא טימ עטימַאק

 יד ראפ ןעגרָאז וצ טְכולְּפ יִד הנורעוגער רעד

 ןעגיטצעו םוצ)

 ןיא טירש ןעועיד ןופ טַאטלוזער סָאד ,עמרָא

 ןוא ,/וָאל רופ" עדנעריטסיזקע טצעו ךָאנ סָאד

 -עג רעד ןיא טכַארטעב טרעוו ץעזעג סעזעיד

 רעד סלַא סוטזילַאוצָאס ןעשילגנע ןופ עטביש

 .טקַא רעשיטסילַאיצָאס רעטשרע

 טרהיפעגנויא רע טָאה קירבַאפ ןיוז ןיא

 ףילרהעי טסנעידרעפ ןופ טנעצַארּפ 8 זיולב וַא

 טשער וד ןוא ,רעמיטנעגיוא וד רַאפ ןהעג לָאז

 עלעירטַאמ יד רַאפ ןערעוו טעדנעוורעפ לָאז

 -ווברַא םעד ןופ גנורעסעברעפ עגיטסייג ןוא

 יד טפַאשעגבָא ךיוא טָאה רע .דנַאטש רעט
 יעסַא ןַא טרהופעגנווא ןוא טייברַא-רעדניק

 ויא סָאװ רעטייברַא רַאפ עיצַארוק

 עועיד .קירבַאפ ןייז ןיא טגיטפעשעב ןעזעוועג

 -ופָאּפ רהעז םהיא ןעבָאה ןעטַאהט עשינַאמוה

 ןיוז ןיא .דנַאלגנע ץנַאג רעבוא טכַאמעג רהעל

 סָאוו עטימָאק ןעשירַאטנעמַאלרַאּפ םוצ טרָאּפער

 עגַאלדנורג עטשרע יוד טגיל ,טנָאמרעד ָאד זוא

 רע .(.די) .םויוועשלָאב"

 ןערילעבַאטע גצ ןהַאלּפםעד רהָאפ טרָאד טגייל

 וי ןעדע ו

 םעדעי ,טדעטש ןוא רעפרעד עוויטַארעּפַאַָאק

 טסבלעז ךיז לָאז טדָאטש עדעי רעדָא ףרָאד

 ןעּפיצנירּפ עשימָאנָאטיוא ףיוא ןעטלַאוװרעפ

 ַא ןיא ןערעוו טרירעדעפ ייז ןעלָאז ,עלַא ןוא

 לָאז סע עבַאגפווא סרעכלעוו ,קולבוּפער-טלעוו

 ןעסערעטניא ערעסיוא יד ןעטלַאוװרעּפ וצ ןייז

 .ןעפורג עכלעזַא עלַא ןופ

 ןיא עיטַאּפמיס ןעניפעג רע טָאה סגנַאפנָא

 רעד ,טנעק-װָא-קויד רעד .רעטסנעפ עכיוה יד

 ןעזעוועג זיא ,עירָאטקיװ ןעיווק ןופ רעטָאּפ

 -עג רעבָא ךיז רע טָאה

 טָאה סָאד

 .ויו ןעשיווצ רעניוא

 ,ןענָאוגילער יד טימ ןעּפעשט ןעמונ

 יז ןעשיווצ גנוטלַאּפש ַא טכַארבעגניירַא ןווש

 ןעגיוא ערעייז ןיא ןעלַאפעג ךיולג זיא רע ןוא

 ןעכַאפיוא ןַא וצ דנַאטש ןעכיוה ןייז ןופ

 -ַאיצָאס ןוא ,טסידנַאגַאּפָארּפ ,רעטפיטשדדנַארב

 ןעניפעג ךרודַאד רַאװצ ךיז טָאה רֶע .טסיל
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 יי ר, ר, יי יי עיטייפ
 יי --.--!,,,,תיה,,,,תתא,לאטסע לאטא ל,ל,,,ל.,,,גא.,,ןל,ל,,,ןל..,,,ל..-

 -ברוד רענהעלפ עסיורג ענייז טרעטשעג לעיפ

 -וצ זַא ןעהעזעגנווא רעבָא טָאה רע ,ןעצעזוצ

 טעוו קיטקַאט ענעמונעגנַא ןייז ןופ ןטערטקיר

 רַאפרעד רע טָאה ,ןעגָאלשרעטנורַא ראג םהיא

 "קע ןַא ןעלעטשוצפיוא שיטקַארּפ ןעסָאלשעב

 ןעגייצ וצ טלעוו יד ,לַאעדיא ןייז ןופ לעּפמַאז

 טפיוקעג טָאה רע .לעיּפשייב ןעגידנעבעל ַא

 רעטנוא עינָאלָאק ַא סטיוטס-דעטוינוי רעד ןוא

 טימ (.דו) .עינָאמרַאהיוינ" ןעמָאנ םעד

 זיולב עכלעוו ןופ ,דרע רעקַא 2000 ךרעב

 רע .טייברַאעב ןעזעוועג ןענויז רעקַא 0

 ןעילימַאפ 000 עטסגיטכיט יד ףיונוצ טביולק

 עשיטסינומָאק ַא ויז ןופ טריזינַאגרָא ןוא

 -לָאפ ןופ ןעּפיצנורפ יד ףיוא ,טפַאשלעזעג

 ןיא טפנוקניירַא ןייז .טייהכיולג עגידנעטש |

 רעדנערעיפמואירט ַא ןעזעוועג זיא ַאקירעמַא

 טַאה טלעוו עטריזולוווצ עצנַאג וד ,גוא

 ,עסערעטניא טימ ןעקוק ףיױרַאד ןעמונעג

 ןופ ייטרַאּפ עלַארעביל יד זיא עלייוורעד

 רהוא טָאה רע ,ןעלַאפעג טנעמַאלרַאֿפ ןעשולגנע

 ןוא רע ,טַאהעג גיטיונ רהעז קעווצ ןייז רַאפ

 ךיז ןוא ןָאדנָאל ןיא םייהַא קירוצ םורַאד

 ןעטפַאשלעזעג עוויטַארעּפָאָאק ןעיוב ןעמונעג

 -רַאה-וינ רעד ןופ טסולרעפ יד ןעכַאמוצ טוג

 .עינָאלָאק ונָאמ

 יו ןעבָארּפ עכלעזַא ויווצ ךָאנ טכַאמ רע

 ענויא-- .עינָאמרַאה-וונ ןיא טכַאמעג טָאה רע

 ןיא עטייווצ ַא ןוא ַאקירעמַא ,יענמָאר ןיא

 טינ עלַא ןעניוז ייז ;ריישַאקַאל ןָאטסיברָא

 וצ ןעכַאזורוא יד ןָא טיג רע ןוא ,ןעגנולעג

 .טינ ךיז ןעבָאה ןענומָאק יד לייוו רַאפרעד ןייז

 רע .ןעּפיצנירּפ ענייז ךָאנ גיטכיר טרהיפעג

 -עטיל וצ גיטפעה ןעמונעג םעדכָאנ ךיז טָאה

 טזָאל רע ,ַאדנַאגַאּפָארּפ עכילדנימ ןּוא עשירַאר

 ןוא ןעסערדַא ,ןערישָארב ןופ להָאצ ַא סיורַא

 -עג עדנעהעטשעב וד טריזיטירק .סרושטקעל

 טפור ,ךַארּפש עשינָאריא ַא טימ טפַאשלעו

 -ַאמעד ַא ,ויוהםיעגושמס ַא טלעוו עצנַאג יד

 ,ץומש ןוא דנעלע ןופ קירבַאפ עדלעריזילַאר

 -צעלמעד זיב עקַאטַא ערעטיב עזיד טרהיפ רֶע

 רעד ןיא טָאה רע .ןעבעל ןייזןופ גָאט ןעמ

 טריבורּפ 1844 ןופ ןָאיצולָאוװער עשיזיוצַארפ

 ,ןעעדיא ענויז רַאפ סולפנייא ןַא ןעניוועג וצ

 ךָאנ ןערהָאפעג קעווצ ןעזעיד רַאפ זיא רע

 ,סיורג וצ לעמוט םעד רעבָא טניפעג רע ,זירַאמ

 -נורג רע ,טגידעירפעבנוא קירוצ טרהָאפ ר

 רָאָאֹּפַא טניישרע ,"שזניישטקע רָאבייל" .געד

 ."נעסיוו רעד רַאפ טדיוט ןייז רַאפ ןעכַאװ

 .טימ לוּפרעוויל ןֹוא עיצאוסָאסַא עכולטפַאט

 ַא טלָאמעד ךָאנ טגייצ ןוא ןעטקעוָארּפ ענייו

 .גנורעטסייגעב ערַאברעדנואז

 רענַאקירעמַא ןַא ,לייד טרעבַָאר ןעווַא

 1801 וָאנזַאלג ןיא .בעג .רעמרָאפער-לַאיצַאס

 -וקעג .1877 שודרָאשזד-קיול ןוא .טשעג ןוא

 -ָארּפ סנעווָא טרעבָאר טימ ַאקירעמַא ןיא ןעמ

 -עג עשיטסינומָאק ַא ןערילעבַאטע וצ טקעו

 סלַא .(.דו) ?עינַאמרַאה-רינ" ןיא טפַאשלעז

 ךיז רע טָאה ןעגנַאגעגרעטנוא זיא עזעיד

 עכלעוו ,טיורוו ינעפ סעסימ ַא טומ טנַאקעב

 וצ ןהַאלּפ ַא טימ טריסערעטניארעפ טָאה רע

 טימ טנעמורוּפסקע סעכולנהע ןַא ןעריבורפ
 רַאפ םהוא טָאה יו .רעגענ עטעיירפעב יד

 ןוא דרע רעקַא 800 ןעבעגעג סעווצ ןעזעיד

 -רעד ןעזעוועג זיא טַאטלוזער סָאד ,ַאבָאשַאנ

 טרהַאפ רע .טינַאמרַאה-וינ ןיא סַאוו רעבלעז

 טימ טרילעבַאטע רע ,קרַאוונ ןיא טלַאמעד

 לַאנרושז ןעשיטסילַאוצַאס ַא טיורוו ינעפ

 טַאה סַָאד ךיוא ,"רערעייווקניא עירפ יהד"

 טרהַאפ רע ,טגידעירפעב טינ עיציבמַא ןייז

 טרעוו רע וַאוװ ,ַאנַאידיא ךַאנ קירוצ 1899 ןוא

 ןיא דעילגטימ סלַא טלהעוורע רעטעּפש רהַאו

 עשיטַארקַאמעד רעד טיס רושטיילסישזדעל

 זיולב ןעמַאפער טימ ןַא ךיז טיג רֶע .ויטרָאַּפ



 ַאנעווא -- ןעווָא

 -רהעלעג טעדנירג ,רעטקַארַאכ ןעלַאקָאל ַא ןופ

 -דַא רעטסנערע ןַא טרעוו ,סעיצוטיטסניא עט

 טביורש ,םומזילַאוטור יּפס םעד ןופ טַאקַאװ

 וד" :םעד ןעגעוו קרעוו עגיטכיוו עגינווא

 -סוד סַאד" ,"ןעטלעוו עדייב ןעשוווצ ןעצנערג

 ,,ןעטלעוו עדייב דנַאל עטריטופ |

 -ָאטיוא יד ןוא טָאג ןופ טייקכילנהעזרעּפ וד"

 רעד ןיא עלַא .גד.א "לעביב רעד ןופ טעטוד

 .ךַארּפש עשולגנע

 רעשילגנע ןַא ,דרַאשטיר רעפ ןעווָא

 רַאפ גנוטיידעב רעסיורג ןופ רעשרָאפרוטַאנ

 .טפַאשנעסווו עשימָאטַאנַא ןוא עשיגָאלָאעג וד

 ןיא .טשעג ןוא 1804 רעטפעקנַאל ןוא .עג

 -נידע ןיא טרידוטש .1809 ןָאדנָאל דנָאטשטור

 ,ןָאדנָאל ןיא גרוריכ סלַא טריציטקַארּפ ,ָארָאב

 ןעשיווצ

 וימָאלָאטרַאב ןוא ימָאטַאנַא רעביא טרושטקעל

 רָאסעפָארּפ רע טרעוו 1886 ןיא ,לַאטיּפסָאה

 .טַאנַא עוויטַארעּפמַאק ןוא עיגָאלָאוזיפ רעביא

 דלָאג םעד טגגירק ,שזדעלָאק סרעטנַאה ןיא

 רַאפ יטעיוסָאס עשיגָאלָאעג רעד ןופ לָאדעמ

 ןוא טרעוו ,ןעגנוקעדטנע עטריליסָאפ עגיניוא

 -ףוטַאנ יד רעביא טנעדנעטניארעפוש 8

 ןעשימירב ןופ גנולייטבָא עכילטפַאשנעסיוװ

 רעביא ףליח ןייז טימ זיא עכלעוו םואעזומ

 רַאפ ,ןָאטגניזנעק ךַאנ ןערָאװעג ןעגָארטעג

 ןערָאװעג טיובעגפיוא זיא סע קעווצ ןעכלעוו
 סָאד" :ןעפורעג ,עדויבעג עדנעהעטש טצעי יד

 ןוא ןעלַאדעמ טגירק ."םואעזומ ןָאמגניזנעק

 עטרהעלעג עלַא טעמכ ןופ ןעגנונכווצסיוא

 ןוא טרעוו .טלעו רעד ןיא סעיצוטיטסניא

 ןיא דעילגטימ סלַא ןעמונעגפיוא ךיורקנַארפ

 ןיא ןָאטסגניװיל טפלעה .רענָאה'ד ןָאיגעל

 ַא טביירש רע .ַאקירּפַא-דיז ךָאנ עזייר ןייז

 טרעוו ןוא רוטַארעטיל-כַאפ ןופ להָאצ עסיורג

 רעד ןופ רענָאיּפ סלַא עיװָאק טימ טנעבייצעב

 יד" ןעמָאנ םעד עטנוא טנַאקעב טפַאשנעטיוו

 ןופ להָאצ יד .?עיגָאלָאטנָאעלַאּפ ַאטַארבעטרעװ

 .ןערָאװעג טרעטשוצ ןענַאמ

 ןייז ןוא לעיפ רהעז ןענייז ןעטפירש ענויו

 -ָאטַאנַא ענווז ןיא טגול טסנעידרעפ רעטסערג

 .ןעטייברַא עשימ

 םעד ראפ ןעמָאנ רעשינַאטַאב ,אנעוװַא

 .רעפַאה ןעשטויד םעד ןוא ,סטַאָא ןעשילגנע

 ("רעפַאה" העז)

 -קעריד-רעטַאעהט ,םַאילליװ טנַאנעוװוַא

 1608 ןָאדנָאל ןיא .בעג .רעטכיד ןוא רָאט

 לעװומָארק רעטנוא טלעימש .1008 .טשעג ןוא

 טרעכיירעב .ןעטייווצ םעד לרַאק רעטנוא ןוא

 ןוא ןענַאיצַארָאקעד עלעופ טימ רעטַאעהט סָאד

 רע .גיסעמ-לעגער לָאמנעטשרע םוצ טלעיּפש

 סָאװ דנַאלגנע ןיא רעטשרע רעד ןעזעוועג זוא

 .ענהיב רעד ףיוא ןעיורפ טרהיפעגפיורַא טָאה

 אצסמּגטַאל) ,ַאטַאקיטרָאסקע אנעווַא

 -ָאה" ראפ ןעמָאנ רעשיניצידעמ 6604

 ."ץטירג-רעב

 (אטסמג 1גנומ2 .טַאל) ,הנירשפ-אנעווא

 רעשיניצידעמ רעד ,סטייטס דעטיינוי רעד ןיא

 ".להעמ-רעבָאה" ריפ ןעמָאנ

 עטלַא סָאד רעדָא אטסמ06068 ,שגנעוװַא

 םעד ןיא טדָאטש-סקריצעב א (טסמ/סטזג

 יד ייב טרעוו .טדַאַאוװ ןָאטנָאק ןעשירַאצייוװש

 טנהָאנ זוא .גרעבסילפיוו ןעפורעג ןעשטיוד

 ןעזעוועג לָאמַא זיא .ַאעוָארד סולפ םעד ןופ

 א רעטעּפש ,יטעוורעה ןופ טדָאטשביוה יד

 טָאה ןעטווצ סוטיט ןיא .םיור וצ עינַאלַאק

 -עלַא וד ןופ יז זיא 807 ןיא ,טהילבעג יז

 רעדיוו רעבָא זיא

 יד ןופ .עבלעויד ןופ ןערָאװעג טיובעגפיוא

 טנופעג רעמיטרעטלַא ענעבָארגעגווסא עלעופ

 ,ןעדוובעג-ולבוּפ ,רעטַאעמיפמַא ןא טרָאד ךיז

 -רהָאי ןעט/ ןיא .גייצעג ענעדעישרעפ ןוא

 -ווװו ףַארג רעשידנוגרוב רעד טָאה טרעדנוה

 טייז ןוא סָאלש ןיוז טיובעגפיוא טרָאד ָאליפ

 ןעיוב ןעמונעג טדָאטש וד ךיז טָאה טלָאמעד
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 וו טָאה טנויה .ליטס ןעגיטנייה םעד ךָאנ

 .רעניואוונייא 0000 ךרעב

 לעטדעטש א (אתטסממסוזמ) ,םייהנעווַא

 עדנעטיידעב טָאה סעכלעוו דנַאלשטייד ןיא

 עקנַארק ןופ טרעוו ןוא ןעלַאוװק רעסַאװיץלַאז

 .טכוזעב לעיפ

 .רעייטנעבַא העז ,רויטנעווַא

 -לעוו טפעשעג א ,לעדנַאה-רויטנעווַא

 .לַאטיּפַאק םענעגייא ןַא ןהָא ךיז טרהיפ סעכ

 סָאװ זָאלג טרָאט א ,זָאלג-גנירויטנעווַא

 ןוא רעניורב-לעה ןופ ,גיטכיזכרוד-בלַאה זיא

 -לָאצ טָאה סע .רעילָאק רענעירג רעדָא רעטיור

 -עטניּפ עדנעצנעלג לַאטעמ עלעג-דלָאג עביור

 ךרוד טכַאמעג טרעוו סע .ךַאל

 זָאלג לווטמ 0 ןעצלעמש

 דמַאז 7 6000 טימ טשימעג

 ַאדָאס * 980 * 4

 רעטעפלַאז * 900 * *
 רעּפוק עטליפעג * 198 * *

 ןעזייא עטלוופעג *? 88 ןוא

 רעּפוק סעשילַאטעמ ַא טעדליב ץסַאמ עזעיד

 ןייוז טרעדנערעפ ,גנולהיקבַא ךָאנ ,סעכלעוו

 סע ןעבלעוו םיוא ,לאטסירק א וצ ןעהעזסיוא

 -ולּפש ענעלַאטעמ עדנעצנעלג וד םיורא ןענייש

 -טַאטש טָאה גנודניפרע יוד לייוו ראפרעד .רעט

 עטלייפעג יד סָאװ לַאפוצ א ךרוד ןענופעג

 זָאלג םענעצלָאמשעג םעד ןיא ןענייז ןעלַאטעמ

 -ָאנ ןעועיד ןעמוקעב סע טָאה ,ןעלַאפעגנוורא

 .ןעמ

 (רעיולב) ,קַאללעגעיז-נירויטנעווַא

 .לייט 140 ןיטנעּפרעט סעשינַאיצענעוװו

 "*" 30 / סקיטסַאמ

 " 0 קאללעש רעטביולבעג

 2" 0 . חטַאּפסרעװװש
 "* 8 יולב רענילרעב

 " 80 טָאקָארב

 -סיה רעשטייד ,סעננַאהָאי סוניטנעוװא

 ןוא 1477 גרובסנערַא ןיא .בעג .רעקירָאט

 ןעזעוועג זיא .1984 גרובסנעגער ןיא .טשעג

 "רעה םייב ןעצנירּפ ייווצ יד ןופ רערהעל רעד-

 זיא .ןרעייב ןופ רעטפניפ רעד טכערבלַא גָאצ

 -רָאפער ןוא ןעגנונוימ עיירפ ענייז ןעגעוו

 "עג ןיא רעכערברעפ סלא ןעעדיא עשירָאטַאמ

 ךַאנ ,רעטעּפש .ןעראוועג טרעדיולשעג סינגנעפ

 -וורפ רעדיוו רעליש ענייז ןופ גנוהימעב רעד

 -ביוו ןופ להָאצ ַא ןעבירשעגנָא טָאה .ןעזָאלעג

 ןענייז עכלעוו עקרעוו עכילטכישעג עגיט

 -עכנימ ןופ ןעראוועג ןעבעגעגסיורא רעטעּפש

 .ןעטפַאשנעסיוו רעד עימערַאקַא רענ

 טעמכ ןופ ןעמָאנ ("עעלַא" העז) ,וינעווַא

 ךיז ןופ ןעפיול סָאוװ ,קרָאיונ ןיא ןעסַאג עלַא

 ןעסייה טסעוו ךָאנ טסָא ןופ וד  .דרָאנ ךָאנ

 רעמונ ןופ ןענייז ס'וינעווַא יד .ןוַאט-סָארק

 יד ןוא טייז טסעוו רעד ךָאנ טרירעמונ 1

 רעד ךָאנ טריבַאטשכוב ןענווז 1 .םונ רעטנוא

 זיא ת וינעוַא :לעיפשייבוצ .טייז טסָא

 טיוזיטסָא רעד ףיוא רעסַאו םעד ווב טרָאה

 ףיוא רעסַאוו םייב טרַאה זיא 10 וינעווַא ןוא

 וצ טסקענ זיא 2 וינעווַא ,טיוז-טסעוו רעד

 -סגנעל וד ןיא וינעווַא עטירד יד .1 וינעווַא

 -- .עטסכויר יד זיא עטפניפ יד ןוא עט
 סטייטס דעטיינוי רעד ןופ טדעטש ערעדנַא

 -סוס ווזא טינ רעבָא ס'וינעווַא ךיוא ןעבַאה

 .רעקרָאיונ יד ווו שיטַאמעט

 -יּפָאטשיקיטש (אתצסנממ טַאל) ,ןיגנעווַא

 וצ שימעכ ויא  רעבָאה ןופ ּפיצנורּפ סעג

 א ןיא רעבָאה םעד ןעשַאו ךרוד ןעניוועג

 ןהעטשבָא טייקגיסעילפ וד ןעזָאל ןַאד ,בעיז

 םעד ףיוא ןעצעז ךיז לָאז לַאמכָארק רעד

 209.8 וצ סאד ןעציה ןַאד ,ילכ רעד ןופ ןעדָאב

 .ןוא .רעטנורא לָאז סייווייא רעד סָאד טימַאד

 דניוושעג ןַאד טרעוװו ןינעוַא רעסייוו רעד

 וטלייֵטעגבָא ערעיוז-גיסע ךרוד
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 ןעמָאנ רעשיגָאלָאָאז .טַאל) ,סעווַא

 ("לעגייפ" העז) .ןיימעגלא ןיא לעגיופ יד רַאפ

 * ַאטסעװַא-דנעז" העז ,טטסעווַא

 ןייו ןיא ךיילג לעגיופ ַא ,אטעסעוװא

 -רַאװש ןוא עסייוו טָאה .גניוויּפַאל םוצ טיורג

 -וובעג גנַאל ַא ןוא ,סיפ עכיוה .ןרעדעפ עצ

 סיורג טימ טסענ יד טיוב יז .לעבָאנש םענעג

 -ווווצ עטסניד וד טימ רהיא טכעלפ ,טנַאלַאט

 לָאװמיוב ַא טימ טסענ יד םורַא טבעלק ,ךעלע;

 טו
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 ץכעויּפש םעד טכיורבעג ןוא ,ףָאטש ןעגיטרַא

 טעב רהוא טיורעברָאפ וז .ףָאטש-בעלק סלַא

 ענעלָאװמיוב ַא ףיוא רעייא יד ןעגיול וצ

 עדייב ,רעייא 9 זיולב טגיול  ,עגַאלרעביא

 םעד ךָאנ ךָאװ ַא .געט 10 ייז טהירב .עסייוו

 יד .ןעהילפ ןיוש עגנוי סָאד ןעק ךורבפיוא |

 .לעבָאנש-וצ-לעבָאנש ןופ סע טזויּפש רעטומ

 עגנוו סאד יוװ טרָאפָאז זַא טגָאז ןָאבידוא

 ןוא ןרעטלע יד סע טוָאלרעפ ןעהולפ ןעק

 .ןעּפורג עדמערפ טומ קעוַא טהולַפ

 -וזיוצנארפ (אצסצצסמ .רפ) ,גנָארעוװַא

 סיורג .טָאליק {} 8748 טנעמעטראפעד סעש

 סָאד .רעניואוונייא 800,000 רעביא טימ

 יד ןופ טרעסַאוװעב ןוא גיגרעב זיא דנַאל

 70 ויולב עכלעוו ןופ ,רַאט ןוא טָאל ןעכייט

 וד ןיא ַאמילק סָאד .רַאבפיש ןענויז .מָאליק

 -ךינ יד ןיא ןוא ,היור זיא דנעגעג עכילדיז

 :ןענייז ןעטקודָארּפ יד .דלימ דנעגעג עגיר

 ּורעּפוק ,ןייוו ,טכורפ-נעטרָאג ,עדיירטעג

 יי איי קיט יט שיטםייט קיט שיט שיט שי שיט שי קייט שיט יי שיט שיט קייט שיקס שיסאשיס שיט שיט יט קי

 .טכוצהיפ ,זעק ,לָאװ ,ןעליוקנייטש ,ןעזווא

 8 ןיא טלייטעגנויא ויא טנעמטראּפעד סָאד

 -ניימעג 909 ,ןענָאטנַאק 48 ,סגנַאמסודגנַארַא

 .ועדָאר זיא טדָאטשטביוה יד .ןעד

 א ןופ ןעמָאנ (4סנ:1:202) ,סעָארעווַא

 ןופ ןעקנעדנַא ןעגיבייא םוצ םיוב טכורפ

 רע לייוו ראפרעד (.ד.ז) דשר ןבא סעָארעװַא

 -פעיט רעד סלא טנעקרענַא ןעזעוועג ווא

 סלעטָאטסירַא ןופ רָאטַאטנעמָאק רעטסדנעפיירג

 "קרעמ זיא םיוב רעד .(.ד.ז) ַאנעיציװַא ןוא

 ךיוא טסקַאו טכורפ יד סָאװ טימַאד גידריוו

 םיוב םעד .אפוג םיוב ןופ םַאטש םעד ףיוא

 -ורג עגישיילפ ,ןעקוקנָא םוצ רענהעש א זוא

 א יוװ קיד יוזא טכורפ א טימ רעטעלב ענ

 "ווו גוטפַאהקַאמש א טימ טליפעגנָא ,רעגנופ

 םוצ ךילנהע זיא רעכלעוו טייקגיסעילפ ערע

 יד ןופ לייט א .עקרוגוא רעד ןופ טפַאז

 /=וארע ןוא ,ייא ןַא יוו דנור ךיוא זיא טכורפ

 ןופ .ענָאלעמ א ןופ טלַאהניא םעד ןָא טרענ

 םוצ ּפוריס א טכַאמעג טרעוו טכורפ עגנַאל יד

 ןיא טכיורברעפ טרעוו רעטעלב יד .ןעקנירט

 עגנוי יד .ןעפָאטשלָאװ ןופ ןעיירעברַאפ יד

 .ךילדניפמע רהעז ןענייז םהיא ןופ ןעגייווצ

 ןא ןעבירשעג םעד ןעגעוו טָאה סורצכ .רד

 "קַאסנַארט עשיּפָאזָאולּפ וד ןיא גנולדנַאהבָא

 ןעדנופרע זיא עצנַאלּפ יוד .דנַאלגנע ןופ ןעט

 ,1198 ןעידניא-טסָא ןיא ןעראוועג
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 -ופ רעשיבַארַא (דשר ןבא) ,סעָארעוװוָא

 רעביא רָאטַאטנעמָאק רעטמהירעב ןוא ףָאזָאל

 1196 ַאװָאדרָאק ןיא .בעג .קרעוו סלעטַאטסירַא

 ָאקָארָאמ ןיא .צעד ןעט12 ןעד .טשעג ןוא
 ןוא עיגָאלָאעהט טשרעוצ טרידוטש 1108
 ,קיטַאמעטַאמ .ןיצידעמ ,ןַאד ץנעדורּפסירוי

 ןעועוועג זיא רעטָאפ ןיוז .עיּפָאזָאליפ ןוא

 -עב רהעז ןוא ,ַאװָאדרָאק ןיא רעטכיר-רעביוא
 ןופ עטרהעלעג עשיבַארַא יד טימ טעדניירפ

 ףיסוי בָאקַאי ובא ףילַאק רעד סלא .טוייצ ןייז

 ליַאּפָאמ ןבא הָאזָאליפ םעד טגַארטפיואעב טָאה
 -ָאטסירא רעביא גנולדנַאהבָא ןא ןעביירש וצ

 -ָאקער ףילַאק םעד רעזעיד טָאה ,קרעוו סלעט

 .סעָארעװַא וצ ןעבעגוצרעביא ךַאז יד טרידנעמ

 עקרעוו עשלעטָאטסירַא יד ןענווז טלָאמעד טייז

 ווזא ןוא ,עבַאגפיוא-סנעבעל ןייז ןעזעוועג

 רעזעיד טימ ןעזעוועג רע זיא ךיירגלָאפרע

 ווב ךָאנ ןענייז קרעוו ענייז סָאד טייברא

 -ַָאװעג טעטיורברעפ ןעטּפיגע זיב ןעבעל ןייז

 טימ ם"במר רעד ךיז טָאה ןעטרָאד) .ןער

 -עיד ןוא .(1190 ןיא טנעקעב עקרעוו ענייז

 סעָארעװַא זיא גידנעטייברַא גנוטכיר רעז

 -וולג ןייז ןיא ןערָאװעג רעיירפ זייוונעפוטש

 -סווא ןַארָאק םעד ןעמונעג טָאה ןוא ,ןעב

 יד .ןערהעל עשלעטָאטסירַא יד ךָאנ ןעשטייט
 -עג דלַאב טָאה עיסקָאדָאטרָא עשינַאדעמַאהַאמ

 -נָאק ןוא ןעגנוגוולסווא עיינ ענייז ןענופ

 עקרעוו עניוז ,ןעטכיזנַא ערעייז טימ טקילפ

 טימ ןוא ןעראוועג ןעטָאברעפ דלַאב ןענייז

 -עגסווא ץנַאג לַאנוגירָא סָאד זיא טייצ רעד

 .ןערָאװעג טעטַָאר

 טסַאפ עקרעוו ענייז ןופ זיא ם"במר רעד

 וליפַא םהיא טָאה רע .ןערָאװעג טרעטסייגעב

 םָאזָאליפ ןעלַאניגירָא ןַא רַאפ ןעטלַאהעג טינ

 ןופ רעלמַאז ןעטנעכייצעגסיוא ןַא רַאפ ,רעבָא

 -עג יד ןופ קרעוו יד סיוא ןעקנַאדעג עטוג

 -רּהעלעג עשידוי יד .טייצ רענעי ןופ עטרהעל

 קרעוו סעָארעװַא ןעמונעג דלַאב ןעבָאה עט
 -נַאד וצ ןוא ןעשיערבעה ןיא ןעצעזרעביא

 ןייז זיא גנוצעזרעביא עשיאערבעה עזעיד ןעק

 ןופ ץנַאג טינ ךָאנ ןערומ וד ןופ גנוקנעדנַא

 סעלא .ןעראוועג טקעמעגסיוא טלעוו רעד

 ןעמונעג זיא םהיא ןופ טצעי סייוו ןעמ סָאװ

 -וא רעשיערבעה רעד ןיא קרעוװו ענייז סיוא

 -עזרעביא עטסגיטכיט ענייז ןופ .גנוצעזרעב

 .םונימולק ןב סונימולק ןעזעוועג ןענייז רעצ

  ןוֿפ רעצעזרעביא רעד ןבוט ןבא ןב לאומש

 ןב הדוהי ןב לאימש 'ר ןוא ,םיכובנ הרומ

 -וא טכַאמעג ןעבָאה ערעדנַא עלעיפ .םלושמ

 סעיצַאטוּפסיד ןוא ,עגיצסיוא ,ןעגנוצעזרעב

 טלָאמעד זיא םזילעטָאטסירַא רעד .להָאצ ןהָא
 ייוצ עכלעזא ןוא ,עדָאמ רעד ןיא ןעועוועג

 ם"במר רעד ןוא סעָארעװַא יווװ רעהעטשרָאפ

 -ַארַא עצנַאג יד ןעזעוועג עדנַאטשמיא ןענייו

 ,ךָאנ טרפב ,ןעריזילעטָאטסירַא וצ טלעוו עשיב

 סָאד טָאה עכלעוו טלעוו-נעדוי עשיבַארַא יד

 ןיא סע .רעגנוה:סייה א טימ טּפאכעגפיוא

 טָאה לאנברבַא סָאד טייוויוזא ןעמוקעג ןיוש

 םעד ראפ ךילדעש וצ ראפ ןענופעג םהיא

 . ןייז ןעבעירשעג ןעגעגַאד טָאה ןוא םוטנעדוי

 | *.םישדחח םימש"

 .עיפָאזָאליפ ןייז

 טייהראוו יד טָאה -- רע טנָאז --- טָאג

 רע .טרילבַאטע טפנונרעפ עכילשנעמ יד ךרוד

 ןויק ךיז ראפ טכוז רע סָאד טימַאד טגייצ

 וצ טקעלעטניא ןייז לעטימ סעכולפיורגעבנוא

 וצ םייקגיהעפ יוד ןעדעי טיג רע ןעגייצ

 סָאד ךיוא טימַאד ןוא טקנעד רע סָאװ ןעדייר

 טריטסיוקע עירעטַאמ .ןעליוו ןייז ראפ טכער

 -עג ןעפַאשעג סטכינ טלָאװ טסנָאז גיביוא ןופ

 ןייק זיא ןעשנעמ ןופ המשנ ֹוד .ןעראוו

 ,טָאג ןופ לייט א ןרעדנָאז עגידנעטשטסבלעז

 טדיוט סנעשנעמ םעד ךָאנ יז טהעג םורַאד
 יד .טָאג-נעלעעז םעניײטעגלַא םעד וצ קירוצ

 -ערגעב זיא עיּפָאזָאליִפ יד ןופ טייקגיטעהט
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 -בילקריוו רעד זיב טייקכילגעמ יד ןופ טצענ

 רעד טימ ךיז :זיא עבאגפיוא רהיא .טייק

 -רעפ רעד טימ .ןעגינויארעפ וצ ןָאיגילער

 טרעוו טייהשנעמ רעד ןופ להָאצ סגנורעסערג

 -םעג רעד ןופ םוטנַאוװק סָאד טרעסערגרעפ טינ

 ענערָאבעג-וינ רעדעי עכלעוו סיוא עלעעז עכביל

 ויא עלעעו עכילטעג וד ,ליוט ןיוז טגעירק

 עלַא רַאפ םענגייאעג ןוא סיורו ךילדנענוא

 | .םיאורב עגידנעבעל

 -גָאוב רעשיבַארַא רעד ,ןַאכילַאק ןבא

 רשר ןבא דעמַאהומ דילַאוו'ל ןבא : טגָאז ףַאר

 רעביא ידַאק רעד טייצ א ראפ ןעזעוועג זיא

 1106 ןיא .ןעינַאּפש ןיא רענַאמלעפומ עלַא

 -לעסומ יד רעביא ידַאק רעד ןעזעוועג רע זיא

 -עוועג רע זויא רעטעּפמש .ליוועס ןיא רענַאמ

 בָאקַאי ובֵא ףילַאק םוצ טצרַא-בייל רעד ןעז

 -רעפלעטש ןייז ייב ךיוא רעהכַאנ ןוא ףוסוי

 רעבָא ,ָאקַארָאמ ןיא .טשעג זיא רע .רעטערט

 ןיא ןערָאוװעג ןעבָארגעב זיא רעּפרעק ןייז

 .ַאװַאדרָאק טדָאטש-סטרובעג ןייז

 גנולעטש ןייז ,לַאזקיש ןייז ,ערהעל ןייז
 רהָאפ םהיא ןעלעטש ןעסיטנעק ענייז ןיא

 .ם"במר םוצ סיניולג סעגידריווקרעמ ַא סלָא

 ן1186 01 186 60מ4169 06160004 ןויו ןיא

 .לליוו .פָארּפ .טגָאז 136118100 66 06ׂ

 -ַאזָאליפ רעד ויא םויָארעװַא רעד : רעפיירד

 ענייז טימ טָאה ָארעװַא ,םוימַאלסיא רעשיפ

 -ורטשעגנויא םוטנעטסירק סָאד רעביא קרעוו

 ךרוד ןעינַאּפש ןופ .ןעטייז ויווצ ןופ ןעט

 -רעד ויז ןעבָאה ךיירקנארפ .ןעכילדעיז םעד

 -נעפַאש טרָאד ,ןעילַאטיא ערעביוא סָאד טכוורג

 -וצוס ןופ ןוא ;רעגנעהנַא ןופ להָאצ א גיד

 ןיא ןיירא לעּפַאענ ךרוד ייז ןענייז ןעיל

 עפליהטימ יד רעטנוא ,ןעילַאטיא ןעכילדיז

 -ויז ןענַאד ןופ .ןעטייווצ םעד ךירדעירפ ןופ

 ןוא דנַאלשטייד ךָאנ ןעגנורדעגנווא ייז ןענ

 -רעווינוא רעשיזיוצנארפ רעד ןיא .דנַאלגנע

 -עג טכארבעגניירא ערהעל ןייז זיא טעטיו

 .קעברעווָא

 וד .עבילטסייג רענַאקסיצנַארפ יד ןופ ןערָאװ

 -עג ןעבָאה ערעייז ןעטנערוקגָאק רענַאקינימָאד
 טרעטשעצ םזיָארעװַא רעד זא ןעמרַאיל ןעמונ

 ןעמ דלַאב יוזַא .טייקכילנעזרעּפ עכילטעג וד

 -עלעטנוא ןויא ויולב טיג סע זא וצ טיג

 ,ןעירשעג ויז ןעבָאה --- ,עגילייה יד ןופ ץנעג

 .ןַאד ךיולג ןענייז ןעשנעמ עלַא ביוא ---

 -גולייה ןוא טייקסיורג יד ןיא ןעמ טנעקייל

 ןַאק ןַאד .המשנ סורטעּפ ןעגילייה ןופ טייק

 וצ ,ןיוז ךיילג טינ המשנ עגילייה עועיד
 -שיא הדוהי) סַאדוו ןופ המשנ עטמַאדרעפ רעד

 -אווא ןוא דנַאנידרעפ יוו טרָאפָאז (תוירק

 ןוא טפַאשרעה עשיבַאוַא יד ןעבָאה אלעב

 -ייוועב ןעמונעג ךיז טָאה ןעכַארבעג ןעינַאּפש -

 ןופ רעגנעהנא עלא ןעגעג גנוגלָאפרעפ א ןעז

 רהוא טָאה ןָאיציזיוװקניא יד .ערהעל עועיד

 םעד טימ ןעגנאפעגנָא ךילטנעגווא טיוברא

 .ןעדוי יד טימ טגידנעעג ןוא םזיָארעוװַא

 ןופ רענייא ,ףלָאדַא ןַאהָאי קעברעווַא
 .טייצ ןייז ןופ ןעגָאלָאעכרַא עטסעטמהירעג יד

 1898 .טשעג ןוא ןעּפרעװטנַא ןוא 1896 .בעג
 רָאסעּפָארּב טרָאד טרעוו ,ןָאב ןיא טרידוטש
 -קעריד ןוא עיגָאלָאעכרַא עשיסַאלק רעד ןופ

 יוא גנולמַאז עשיגָאלָאעכרַא רעד ןופ רָאט

  רענעקכַאפ ןופ ןערעוו עקרעוו ןעניוז .גוצּפיול

 עטרעווסנעיורטרעפ ןופ לַאװק סלַא טנעקרענַא

 ןייז ןופ .רוטלוק ןוא עטכושעג רַאפ לַאירטַאמ

 ייא טבעלעג רע טָאה טדיוט ןייז זיב טרובעגי

 עילימַאפ יד .ערעפסָאמטַא עשירעלטסניק  ַא
 -טסניק עלעיפ ךיו ןעשוווצ טלהעצ קעברעווָא

 ווז טָאה ןיילַא רע .רעטכיד ןוא רעלַאמ ,רעל

 ַאעברַא יד ןעשיווצ .טניישעגרעביא ןעמעלַא

 טומ טריוירעטקַארַאכ םהיא ןעמ טָאה ןעגָאל

 ,גָאלָאעברַא רעשיטסיטרַא רעד ןעמָאנ םעד

 .ןילַא םהוא רָאנ רעהעג ןעמַאנ רעזעיד ןוא

 םווא טלעטשעגקעװַא עיגָאלָאהטימ וד טָאה רע

 "עג טימַאד ןוא סיזַאב ןעכילטפַאשנעסיוו א

 -םטכושעג רעד ןוא עיפָאזָאלופ רעד ןעבעג



 819 רוטרעווָא -- ורעוװַא 211

 -וושנַא-טלעוו עיינ רַאפ דלעפ יינ ַא גנושרָאפ

 | | .ןעגנוא

 קרעוו ענוייז ןיא סיוא ךיז טנעכווצ רע

 שירָאטסיה (1 ןענייז ייז .ןעטקנופ 8 טימ

 סעדעיֵא .שונבעט (8 ןוא ,וועיטקעיבוס (9

 םעד ןופ רדס ןעשיטַאמעמסוס א טגייצ קרעוו

 ךיז טניפעג סָאװ דליב סעדעיַא ,לַאורטַאמ |

 ןוא ,טסקעט ןיא טמיירעגייא טסעפ זיא טרָאד

 זעונוב .טייקגידנעווטיונ ַא זיא קרעוו סעדעיַא

 ץנייז ןעזעוועג ןענייז רעללימ סקַאמ ןוא

 .רערהערעפ

 -ע .שיּפָארטנַאלופ ךיוא טבעלעג טָאה רע

 -םעדַאקַא יד ןעטנעדוטס רַאפ םעדנירגעג טָאה

 -נעקנַארק ַא .גוצּפוול ןיא עלַאהד-עזעזל עש

 -לַאיַאר םעד ,ןעטנעדוטס עמרָא רַאפ ַאסַאק

 םוידעּפיטס ַא טימ רַאנימעס ןעשיגָאלָאעכרַא

 .ךילרחעי ןעטנעדוטס עטסעב סקעז רַאפ

 רעד ןופ טדָאטשטביוה (צסנעס) ורעווא

 רעד ןא טדָאטש-נעפַאה ןוא ,ַארייב ץניווָארּפ

 -ול יד ךרוד ןערעוו טכוירגרעד ןאק .ַאגוָאװ

 -וווג א טרהיפ .עיניל-נהַאב ָאדרָאפָא-נָאבַאס

 -נַארָא ,ןייוו ,ץלַאז ,ליוא טימ לעדנַאה ןעס

 ןוא -רעשיפ ןעדנעטיידעב א טָאה ;ןעשז

 -וולש-ץלַאז ןוא טכוצרענחיה ,גנַאפ ןרעטסיוא

 דנעגעגמוא רהיא טימ טדָאטש וד  .וירעמ

 טָאה ןוא סיורג ןעליימ {} .לגנע 1197 זיא

 .רעניואוונייא 800,000 רעביא

 א ,סַאהנערַאקסַאמ ףעזָאי ורעווַא

 גינעק ןעשיועגוטרָאּפ םעד רעטנוא גָאצרעה

 .טשעג ןוא 1708 .בעג .ןעטפניפ םעד ןַאהָאי

 רעטסיימ-פָאהרעביוא ןעזעועג זיא .9

 ןייז ןופ רע זיא ןעגירטניא ךרוד ,גינעק ןופ

 -רעפ סיוא .ןעראוועג טצעזעגבָארא עלעטש

 יד טימ גנודניברעפ ןיא ךיז רע טצעז סורד

 -דנוופ גינעק םעד ןענייז עכלעוו ןעטיאוועי

 -עג טכַאמעג זיא טַאטנעטַא ןא .ןעזעוועג ךיל

 -עג טָאה רענייק .גינעק םעד ףיוא ןערָאװ

 רעטעהטנעטַא רעד ייטרַאּפ רעכלעוו וצ טסואוו
 ורעװַא ףיוא ןעלַאפעג זיא דשח רעד .רעהעג

 םהיא ןעמ טָאה ןעינָאמערעצ עלעיפ ןהָא ןוא

 ,טדיוט םוצ טלייטרוארעפ ןהיז ענייז טימ

 רעייז ןוא ,טעטכירעגניה ייז עזייװרעמַאזיורג

 וד ַאירַאמ רעטנוא .טריקסיפנָאק ןעגעמרעפ

 ןערָאװעג טרידיווער סעצָארּפ רעד זיא עטשרע

 .טלעטשעגסיורא ךיז טָאה דלושנוא ןייז ןוא

 (אטסצפטנמ -- לָאצרהעמ .טַאל) ,םוזרעווַא

 -רעפ סיוא דנעהעטשעב קַאּפ א :לעדנַאה םייב

 -ביוועג ענעדעישרעפ ןופ ןעלקיטרַא ענעדעיש

 יו טפיוקרעפ טרעוו רעכלעוו ,סָאמ רעדָא רעט

 ןיא .עיטנַארַאג א ןהָא טהעטש ןוא טהעג רע

 "טָאל א" סָאד טסייה אקירעמַא ןוא דנַאלגנע

 -רעווַא" :ןעטַאַאמש עשיעּפָארוע עלעיפ ןיא

 -רעפ רעד ,זויא ץנעדורּפסירוי רעד ןיא ."םוז

 -רעפ םוטנַאװקיסנָאיזרעװַא ןווא ןופ רעפיוק

 עטפיוקעג סָאד ןרעפול וצ ויולב טעטכילפ
 ךילטרַאװטנארעפ טינ ויא רעבָא םוטנַאוװק

 .טלַאהניא םעד ראפ

 לעיּפשרָאפ רעשילַאקיזומ א ,רויטרעווַא

 עכילגעמ עלַא ןופ עלעּפַאק עצנַאג רעד ןֹופ

 רעד רַאפ טלעיּפשעג טרעוו .ןעטנעמורטסנוא

 רעדָא ,ָאורָאטַארָא ,ַארעּפָא ןַא ןופ גנורהיפפיוא

 -נויא ןיא ןייז ןצ ךיז טרעדָאפ סע .טעלַאב

 ,לייוו גנולעטשרָאפ עדנעגלָאפ רעד טימ גנַאלק

 רעהעג סָאד ןעפַאש ןצ זיא עבַאגפיוא רהיא

 .עדנעמוק סָאד וצ טייקמאוקרעמפיוא יד ןוא

 רויטרעווָא ןעטשרע םעד ןופ רעפעשעב רעד

 רע .רענעילַאטיא ןא יללול ןעועוועג ויא

 יד רַאפ ןערויטרעוװַא עלעיפ ןעבירשעג טָאה

 טָאה לעדנעה .ןרעּפָא עשינעילַאמיא עטסהורפ

 -עג לעיפ ךיוא רעבא טכַאמעגכַאנ לעיפ םהיא

 רעד וצ טרַאזָאמ ןופ רויטרעווָא יד .טרעסעב

 -נוא סלא טכַארטעב טרעוו ?"טיילפרעביוצ"
 ערעזנוא ןופ עטסעב יד .ךילפערטרעביא

 עלַאקַאװ א ןעבעג רעמיא ןעגעלפ םינזח עטלַא

 ּווז ןופ לעיפ ..גנַאזעג םעד רַאפ רויטרעווָא
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 -ויל ןענייז ייז .דנעקיצטנע ןעזעוועג ןענייז

 טריצילבוּפעג ןערָאװעג ןעבילקעג טינ רעד

 ךָאנ ךיז ןעּפעלש לענָאיצידַארט .ןערעוו וצ

 -יוװצ ןענָאיציוָאּפמָאק עכלעזַא עלעיפ םורַא
 לַאירטַאמ גונעג ךָאנ ןעדליב ןוא קלָאפ ןעש

 ןעפַאש וצ קיוומ ןופ רעקירָאטסיה ַא רַאפ

 .רוטַארעטיל עשילַאקיזומ רעד ןיא סעיינ ַא

 עמַא ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא ,םיײטרעווַא

 יד רעסיוא טייברַא ןעמ סָאװ טייצ וד ,ַאקיד

 -סטייברַא ןעדעי ןיא .ןעדנוטש עכילנהעוועג

 וצ ףַארגַארַאּפ ַא טלעטשעגניירַא טרעוו ץעזעג

 עכילנהעוועג יד רעביא טייברַא יד ןעביולרע

 ןענעק וצ ידכב ןעדנוטש עלַאגעל יד רעדָא
 ןוא טינעק סָאװ טיײברַא יד ןעגירק גיטרעפ

 .טייצ עסיוועג ַא ןיא ןערעוו גיטרעפ זומ

 וד סלַא רערעייט טנכערעב טרעוו טיוצ  ַאזַא

 -נוא עכנַאמ ןיא .טויצ סטייברַא עכילנהעוועג
 ערעדנַא ןיא ,לעיפיווַא טלעבָאד עירטסוד|

 ערעדנַא ןיא ןוא ,לעיפיוזַא לָאמ ןעבלַאהרעדנָא

 ויירּפ ןעכילנהעוועג םעד רעבירַא .צָארּפ 2

 רָאג םייטרעוװוָא רַאפ זיא קירוצ גנַאל טינ זיב

 -עג סע טָאה טלָאמעד .ןערָאװעג טלהָאצעב טינ

 סָאװ סָאד םייטרעװָא ןיא ןעכַאמבָא ; ןעסייה

 רעד ןיא ןערָאװעג טגיסעלכַאנרעפ ןיא סע

 .םיוצ עכילנהעוועג

 .ץניװָארּפ עשידנעלָאה ַא ,?עסירעווָא
 דנַאלזעירפ טימ ךילדָאנ ךיז ךיז טצענערג

 ןוא רעװָאנַאה טימ ךילטסָא ,עהטנערד ןוא

 וא ,דנַאלרעדלעג טימ ךילדיז ,ןעילַאפסעוו

 |11908 זיא .עעו-רעדיז םעד טימ ךילטסעוו

 481,787 טימ טרעקלעפעב ןוא ,סיורג ןעליימ

 רעּפ רעניואוונווא 984 רעדָא ,רעניואוונייא

 טרָאד ןענייז דיי ךַאנ דרָאנ ןופ .ליימ {}

 .גרעב עגידמַאז ןופ להָאצ עסיורג ַא ןַארַאפ

 -לייט ןוא גידמַאז זייוולייט זיא ןעדָאב רעד
 .ָארּפ רעד ןופ טדָאטשטביוה יד .גימייל זייוו

 רעטנעווד זיא עטסקענ יד ,"עלָאװז* זוא ץניוו

 .גנורעקלעפעב רעד ןופ גנוגוטפעשעבטביוה יד

 ןענייז סָאװ סעיצַאקירבַאפ ןוא ,יוברעקַא זיא

 ןיא .עירטסודניא-רעשיפ רעד טימ ןעדנוברעפ

 -עב עגינווא ןַארַאפ ךיוא ןענייז רעטנעווד

 ןעכווט וד ןופ .ןעקירבַאפ-טכיּפעט עדנעטייד

 רעד :ןענייז לעסירעוװָא ךרוד ןעפיול סָאװ

 רעד ןוא ,טכעפ רעד ,קעיב-ּפעיקס רעד ,לעסוא
 דנַאלקָאקס לעונוא רעד  .טרַאַאווס- סמעדעד
 ץניווַארּפ עזעיד וצ רעהעג

 ,עעו-רעטַארק רענילק א ,םונרעווַא
 סיורג רעטעמָאליק 8 ,םרָאפ ןיא דנוריזיירק

 עמוק ןופ ךילטסָא טגיל .ףעיט רעטעמ 05 ןוא

 יד ןיא .םי ןופ טירש 700 ,יַאב רעד ןיא

 ויטקַא רהעז ןעזעוועג רע זיא ןעטייצ עטלַא

 טרָאד ןעגעלפ לעגייפ עדנעהילפכרוד זא יוזא

 רעגייטש א ,ןעטעָאּפ עטלַא יד .טדיוט ןעלַאפ

 -עלפ ,טייצ ןייז ןופ ערעדנַא ןוא רעמָאה יו

 -נווא םעד סלַא ןעטכארטעב טרָא ןעזעיד ןעג

 ןעועוועג זיא דנעגעג וד .םנהיג ןופ גנַאג

 עדנעבעגמוא יד בעילוצ שיטעָאּפ ךעלקריוו

 םעד טלעגנירעגמורא ןעבָאה עכלעוו ,רעדלעוו
 ףעפמעטיָאלַאּפא ןַא ןופ עניאור יד .רעטַארק

 טלָאמעד טייז .ןעהעז וצ טנייה ךָאנ טרָאד זיא

 -רעווַא" רעדָא "סונרעווַא" טרָאוו סָאד טרעוו

 רעדָא םנהיג טַאטש טכיורבעג ?םעשילַאנ

 .גוטרַא-םנהיג

 רעד ןיא טדָאטש א (436182) ,טסרעווַא

 רעד ףיוא ,ַאטרעזַאק ץניווָארּפ עשינעילַאטיא

 ךילדרָאנ ליימ 9 ,עיניל-נהַאב ַאינגָאפ-לעּפַאענ

 ןענַאמרָאנ יד ןופ 1099 ןיא ..לעּפַאענ ןופ

 טדָאטש יד ןופ לעטש רעד ףיוא טעדנירגעג

 ןַאמ רעד סָאערדַא ָאד זיא 1248 ןיא .ַאלעטַא

 -רע לעפַאענ ןופ ןעטשרע םעד ַאננַאהָאי ןופ

 גינעק ,רעדורב ןייז ןוא ,ןערָאװעג טעדרָאמ

 המקנ סיוא םורַאד טָאה ,ןרַאגנוא ןופ גיוודול

 טדָאטש עזעיד רעטניה .טעטסיוורעפ טדָאטש יד
 -עג 1409 ןיא רענַאיטילָאּפַאענ יד ןעבָאה
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 טָאה 1808 ןיא .ןעזיוצנארפ יד רעביא טגעיז

 ָאד .סינרעטיצ-דרע ןופ ןעטילעג קרַאטש יז

 רעטמהירעג רעד ןערָאוװעג ןעריובעג ךיוא זיא

 רעניואוונייא יד .ילעמָאו ָאלַאקינ רעקיוומ

 ךייר זיא יז .80,000 רהעפעגנוא זיא להָאצ

 סָאד .רעמייב-ןעשזנַארָא ןוא ןעטרָאגנייװ ןיא

 :טנוזעג רהעז זוא טַאמילק

 םיוב טרָאס א ( אטסנענת02) ,8עהררעווא

 ןיא ,0421102668 ונוטַאג-נעצנַאלפ רעד סיוא

 ,רהָאו עצנַאג ס'כרוד טהילב .ןעידניא-טסָא

 ,ןעהעוסיוא סעשילַאטנעמַאנרָא ןיוא טָאה

 ןעגידמַאז ףיוא ,ךיוה סופ 14 ויב טסקַאװ

 עגיטרַא-נעביורט א ךיז ןופ םיג ןוא ןעדָאב

 -רעביא ןעכַאפ 8 טימ טסקַאו עכלעוו טכורפ

 סיורא ךיז ןופ רעדיוו ןעבעג יד .רעדנַאנַא

 -םַארַאק אעהרעווא" :ןעטרָאס ערעדנַא ייווצ

 -ווווצ רעד *.ןבמוליב-ַאעהרעװַא" ןוא ?ָאלָאב

 טכורפ ןייז ןוא ךיוה סופ 8 ראנ טסקַאוװ רעד

 -רָאד ןערעוו עכלעוו גיטרַא-לעיפ ןיוש זיא
 -עג לעטימלייה סלא טייהרעטכַאמעגנויא ןעט
 לייט ןעטוג א ןעטלַאהטנע ייז לייוו ,טכיורב

 ךילרעיוז ןענייז רעטעלב יד .ףָאטשרעיוז ןופ

 יד .ןערעוו טכיורבעג דַאלַאס סלא ןענעק ןוא

 סָאד ווו סיורג ווזא זיא ןעטשרע ןופ טכורפ

 -נייא טייהרענירג טרעוו .ןהוה א ןופ ויא
 .ןןעסעגעג ףייר טייהרעהיור רעדא טכַאמעג

 -- .טכיורבעג יירעברַאפ רעד ןיא ךיוא טרעוו
 ןַא סלַא עצנַאלפ רעזעיד וצ טמוק ןעמָאנ ועד

 ףָאזָאליפ ןעשיבַארַא ןעטמהירעג םוצ ערהע

 -רא לייוו ראפרעד (טרָאד העז) ?סעָאררעװַא"

 טָאה ק"; זו ! עטָאטסירַא רעביא גידנעטייב

 -סיו לע :220 יד רעביא קרעוו א ךיוא רע

 .ןעבעגעג

 27 ינעפ" העז ,הנשרווַא

 ַא ןופ יטילָאּפ ,ןעקעבזוא

 סָאװ ,ן 'א טבש ןעשינַאמַאקרוט

 א* טוורּפשעגסיוא זיא

 ןוא םי ןעשיפסַאק םוצ זיב ַאנַאהגרעּפ ,ַאוװיש

 םהיא ןעפור ייז יוו רעדָא ,סוסקָא ךווט םיצ

 -רעטנזא ויז טָאה דנַאלסור זיב ."?ַאירעד ומַא '

 םורַא יד טצישעב שירעטילימ ייז ןעבָאה טכָאו

 ןוא ַאװיש ,ַארַאכָאב ןופ םיטבש עדנעגיל

 טייצסגנוהילב רעייז ןיא ןעבָאה ייז .ןַאקַאכ

 ייז ןוא רעקלעפיַאשטַאט יד טכָאורעטנוא

 ןעקעבזוא יד זיולב .טרילימיסַא ךיז ןעשיווצ

 ערעייז ןיא ןייר ןעבילבעג ןענייז ןַאקָאכ ןופ

 (ַארַאכָאב ןיא ןעקעבווא)

 ןעכילטייהנייא ןיוק :.לָאּפָארטנַא ---.תוחּפש

 רַאקסָא טיול .ןעמַאזוצ טינ ייז ןעלעטש ּפיט |

 סעשיקריט ןופ שימעג ַא ייז ןענייז לעשעּפ

 ,ןיורב זיא טיוה רעייז .טולב רענַאריא טימ

 ,ןעגיוצעגסיוא גנַאל ןעגיוא וד ,טיירב זָאנ יד

 ןהעש רעּפרעק רעד ןוא גיצטָארט ןרעטש רעד

 םימ רעייז זיא ןיימעגלַא ןיא .ןעסקַאוועג

 םעד וצ סלַא ןעשיזוגיריק םעד וצ .רעכילנהע
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 -ַאיד ןעשיקריט ַא ןעדייר ייז .ּפיט-ןערַאטַאט

 םעד טימ גיטכיט ךיז ןעגיטפעשעב ןוא ט טקעל

 .סוסקַא םעד םורַא לעיצעּפפ ,יוברעקַא

 רהעז רעבַא ,עגוטסול-סגעירק סלַא טנעבוויצעב

 ןערעוו

 בוונ ןופ גנורהיפניוא רעד וצ גוסעלכַאנ

 ץטכישעג עשיקריט רעד ןיא .ןעורטסודניא

 ךלַאב 1405 ןיא טשרעוצ ןענעישרע ייז ןענייז

 -נירג רעייז ר װו מ ' ט ןופ טדיוט םעד ךָאנ

 -ליבעגמוא ךיז ויז ןעבָאה טלָאמעד טייז .רער

 ערעייז ןוא ןוא שימָאנגָאוויפ טעו

 -ודַארט עלַאנַאוצַאנ ענעגייא ןייק .לעיפ רהעז

 .טינ ךווא סע ןעכיז יוז .טינ ייז ןעבָאה עיצ

 םורַא ךיז טרילוקריצ ץלָאמש רעצנַאג רעייז

 -וסקעפ ערעייז .תומחלמ עכוירגלָאפרע ערעייז

 עגידנעטשלַאפ ןעגירק ןעטפַאשנעדיול עלע

 ןרעו ןעכערברעפ ערעדנַא ,גנוגידעירפעב

 -ָאטסירַא יד ויולב .טפָארטשעב ןעטלעז ךיוא
 ןוא ןעועל ןענרעל רעדעילגטימ עשיטַארק

 חַצבַא זוא קלָאפ עדנעזעל-טינ סָאד .ןעביירש

 םיגהנו
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 טש"יאווש

 ןעבעיל ייז .עיזעָאּפ וצ טגוונעג רהעז

 -סער ייז .עשיקריט יד טביוהרעביא

 עשיטַאנַאפ ַא טומ דנוה ַא ןעריטקעּפ

 -פמוש ַא יא ?שַארעפ קַאס" .עבעיל

 ַא טפיוקרעפ סָאװ םענויא רַאפ ןעמָאנ

 ווזַאב זיא ךערברעפ ַאזַא ןוא ,דנוה

 ךערברעפ רערסערג לעיפ ַא שילַארָאט

 ןעביולג ןיא .בייוו ַא ןעפיוקרעפ סלַא

 ,רענַאדעמַאהַאמ עשיטַאנַאפ ייז ןענייז

 -וווצ ןעבָאה ייז סָאװ ןעטַארעטיל יוד

 עלַא ןענייז ךַארּפש רעייז ןיא ךיז ןעש
 רעבַא ,ךילטפַאשנעדייל ןוא עשינָאריא

 -ומַאפ סעגיסעמ ַא ןערהיפ |

 טרָאד ןערעוו םיכודיש .ןעבעל ןעיל

 ,טסבלעז רעדניק ֹוד ןופ ןעסָאלשעי

 טסעינעג יורפ יד .ןרעטלע וד ןופ טינ

 כער עבלעזיד ןַאמ רהיא יוב טרָאד

 .ַאּפָארוע ןיא רעטסעווש רהיא סָאװ

 טקעּפסער טגירק ןהָאזרעּפ ערעטלע ןַא

 ןוולַא ויז

 ךילנהע זויא גנודיילק רעייז .ערעגנוו וד ןופ
 ןענייז ייז לייוו .ןעסעקרעשט יד ןופ יד וצ
 -סרהעמ ייז ןעניואוו סַאלק רעדנעשרעה רעד
 עכלעוו ,רעפרעד יוד ןיא .טדעטש וד ןוא סנעט
 יד ןעניואוו ,ןעמטלעצ ןופ זיולב ןעהעטשעב

 ןופ גנושימ ערעטיש רהעז א טימ עטשרעהעב
 םורַא ייז ןעמיוצ טדעטש עטיורג .ןעקעבזוא

 -כָאה רַאדריש יד .ןערעיומ סגנוטסעפ טימ

 עטסנהעש רעייז זיא דנַאקרַאמַאס ןיא לוש
 רעייז ןופ רעטסומ א ךיילגוצ ןוא עדייבעג

 טצעזעב ןענייז ןעדַאסַאפ יד רוטקעטיכרַא

 רענייטש עיולב ןוא עלעג טימ קיַאוָאמ טימ

 -ייוו ,עיולב טימ ןעעשָאמ יד .טרהיפעגסיוא

 .טצירקעג רענייטש עטנערבעג עניורב ןוא עס

 -ריווקרעמ ייז ןעציזעב רעיוברעקַא סלַא

 -עגסיוא טימ ,דנַאל רעייז ןופ סינטנעק עגיד

 -ווקגיהעפ סגנוטלאוורעפ עשימָאנָאקע עטנעכער |

 טםימ רעדלעפ ערעייז ןעטייברַאעב ייז .ןעט

 -ורְפַא ןעריצודָארּפ ייז .ןעפַאלקש עשיזרעּפ



219 
 רעירעייירעירעיייסעידר 4

 590 סענעגָאטוַא -- ןַאזזוא

 טי 5 יי ריי ר ר ריס ר ר א, שה ראט או ר אט באש טאש טאש אט שטאק טאג רק אש טיקעט שיט טאפ טאש א אש טשעט שיש טייטש טאש טא עי

 (ןעקעבזוא עשידוי )

 -רַאב ,לעּפע ,ןערעעב-ליומ ,ןעטַאנַארג ,ןעזָאק

 ףיוא .ג.דא ןעביורט ,לעפַאפ ,ןעטיווק ,סינ

 (וור ,ץייוו :ייז ןעריצודָארּפ רעדלעפ יד

 ,זטזניל ,סעברַא ,ַארַאגויד ,ןעטשרעג .,זריה

 ,ןעבירהָאמ ,קַאבַאט ,לָאװמיוב ,סכַאלּפ ,ךיול

 -ויז ןרעסַאװעב ייז .ןענַאלעמ ןוא ןעזיברוק

 ןעלַאנַאק ערעייז .ךילטסניק רעדלעפ ערע

 .רהָאו א לָאמ 8 רעדלעפ ערעייז ןעציילפרעביא

 ןוא ינוי ןעשיווצ ,ראורבעפ ןיא : ךילמענ

 .רעבמעטּפעס ןוא טסוגיוא ןעשיווצ ןוא ןילוי

 ,דרעפ ,לעמעק ,לעזע ,ףָאש ,היק ןעװעדָאה ייז

 | .לעגילפעג ןוא

 רעטנוא טנַאקעב ךיוא ,ןַאסַאה ןַאזזוא |

 יד ןופ רעדנירג ."געב ןַאסַאח" ןעמָאנ םעד

 ןהַאשז טגעיזעב .ףָאש סייוו -- ןענַאמַאקרוט

 ענווז ןוא םהיא טגרה ,1407 ןיא האש

 -רע .ןהָארט םעד ףיוא ךיז טצעז ,םיבורק

 טמהענ ,ךַאש ןעשיורעּפ םוצ געירק טרהעלק

 ענייז טימ םהיא טגרה ןוא ןעגנַאפעג םהיא
 ירע ןוא ןעיזרעּפ רעביא ךיז טניורק .םיבורק !

 דעמַאכומ ,ןעקריט יד ןעגעג געירק טרהעלק

 .ןוא געירק םעד ףיוא טמהענ רעטייווצ רעד

 ךיז טהיצ רע . .עיציבמַא ןייז םהיא טכערב
 טברעטש ןוא טבש ןעלַאניגירָא ןייז וצ קירוצ

 .1417 ןיא עגינייז יד ןעשיווצ

 לייט רעטסכעז רעד (שידומלת) ,איזוא

 לייט רעטירד א ,טכיוועג סעטמיטשעב א ןופ

 (.דז) אטירט ןעסייהעג טָאה

 רעשילגנע (00861ס69) ,רָאנ רעס ילזוא

 ןיא 1770 .בעג ,טסילַאטנעירָא ןוא טַאמָאלּפיד
 -סנָאקיב ןיא 1844 .טשעג ,דנַאלריַא ,קירעמיל

 סלא סיוא רע טרעדנַאו 1787 ןיא  .דלעיפ

 ןעכַארּפש יד טרָאד טנרעל ,ןעידניא ךָאנ רחוס

 טמוק ,םיטבש עגימורא יד ןופ םיגהנמ ןוא

 -ירק רע ואוו 1808 ןיא דנַאלגנע ךָאנ קירוצ

 רהָאי 29 טרעוו ןוא "רעס" לעטיט םעד טגע

 -רעּפ ןיא רָאדַאסַאבמַא סלא טמיטשעב רעטעפש

 םימ סיוא ךיז רע טנעכויצ טרָאד .ןעיו

 -עג סע ןוא סינטנעק עשילַאטנעירָא עניוז

 ןעשיווצ ךַאמבָא ןא ןעסעילש וצ םהיא טגניל

 רע טרעוו רעטעּפש .ןעיזרעּפ ןוא דנַאלגנע
 -סור ןעפלעה וצ טגַארטפיואעב דנַאלגנע ןופ

 -רעּפ טימ ךַאמבָא סנעדעירפ א ןעגעירק דנַאל
 .=ולשוצבָא סָאד ךיוא טגנילעג סע ןוא ןעיז

 המחלמ יד ןעגידנע וצ טימרעד ןוא ןעס

 ךָאנ 1800 ןיא טמוק .עדייב יד ןעשיווצ

 קיטַאיזַא לַאיָאר יד ןעדנירג טפלעה .ןָאדנָאל

 "ער ןוא טנעדיזערּפ רהיא טרעוו ,יטעויסָאפ

 ןופ ןעבַאגפיוא עטסגיטכיוו יד רעביא רָאטקַאד

 -ייז .קרעוו עשיזרעּפ לעיצעּפס ,עשילַאטנעירָא

 : עשיזרעּפ רעביא ןענייז קרעוו ענעגייא ענ

 .ןעפַארגָאיב עשיזרעּפ ןוא עיזעַאּפ

 ןעצנַאלפ יד ןופ ןעמָאנ ,סענעגָאטוַא

 רעדייא ךָאנ סיורא ךיז ןופ ןעצָארּפש עכלעוו

 .טצנַאלפעג ןערעוו ייז
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 יי טי אלי אי יה עי עה עי עי שי עי עי עי עיפ עי עיסאשיסאפיפ שיסט עט. גיי עימ עי עי עמ עי עי זיפ עי עי עי עט עי עי עי עי שיסט; ,עיעיי שיט שיט יי

 -רוא יד ןופ ןעמָאנ ,ןענַאהטכָאטוַא

 דנַאל םעד ןיא ןענייז עכלעוו ,רעניואוונייא

 ןופ ןעהטָאג יד :לעיפשייבוצ .ןעריובעג

 ןופ ןעסקַאז יד ,דנַאלשטייד

 -בָאטוַא" עלא ןעסווה ,אנוטסעלַאּפ ןופ םינענכ

 ".ןענָאהמ

 א ןופ ןעמָאנ (אט+סנוס611) ילעמָאטיוַא

 ןוא טניואוועג טָאה סעכלעוו קלָאפ-רעגעירק

 -פיגע םעד רעטנוא זיא ןוא דנַאל-לינ םעד

 ךַאנ טרעדנַאוװעגסיוא ךיטעמַאספ גינעק ןעשיט

 .ןעיניסעבַא

 רעד ןיא (אטזסץקוגאזָצ) ,יטסַאלּפָאטוַא

 ןופ טיוה רעדָא שוילפ קיטש א ,עיגרוריכ

 טימַאד ידכב ןעדיינשסיוא רעּפרעק לייט ןייא

 -לעזמעד ןופ לייט ןרעדנַא ןא ןעלייהרעפ וצ

 .רעּפרעק ןעב

 -טסבלעז (4310007808) ,ַאיספעפָאטוא

 םעד ךָאנ :ןעגָאמ רעד :לשמל .גנואיודרעפ

 .טסבלעזכיז םעיודרעפ טדיוט

 .ןוא עירָאעהט א ,םזינַאירַאטיליטוא

 סיזַאב רעד זא טנרעל סָאװ ,עיפָאזָאליּפ רעד

 עלַא סָאד ןוא ,ןייז ךעלקילג זיא לַארָאמ ןופ

 -עוקילג עזעיד ןוהטעג ןערעוו סָאוװ ןעטַאהט

 רהעמ .שילַארָאמ ןענייז ןעפַאש וצ טייקגיל

 טסייה טרעדַאפ טייקגילעזקילג יד סלַא ןעטַאהט

 :"טייקגילעוקילג" .שילַארָאמנוא ןיוש ָאד

 -קולגנוא ,סורדרעפ ןהָא ןעגעינעגרעפ טסייה

 א .ןעגעינעגרעפ ןהָא סורדרעפ : טייקגילעז

 טסיוה סע סָאװ רעביא עעדיא עטערקנָאק

 -עגטסעפ טינ ָאד ןיא קילגנוא ןוא "קילג"

 םעד וצ ןעזַאלעגרעביא טרעוו סָאד .טלעטש

 ףורגַאב םעד ןוא עגיטעהט יוד ןופ דנַאטשרעפ -

 -נוורא זיא טרָאוװ סָאד -- .טייצ רענעי ןיא

 -ַָאליפ עלַאיצַאס רעד ןיא ןערָאװעג טרהיפעג

 -עהט יד .ללימ דרַאוטס ןהָאשוד ןופ עיּפָאז

 -ַאליפ עשיבירג רעד ןיא ןָא ךיז טביוה עירָא

 םענרעדָאמ ןיא ךיז טלעקיוװטנע ןוא עיּפָאז

 יוד ,דנַאלגנע

 שוק עי קייט עי שיסט שיט טא 0 ראט טו אוו עא א עא עו לע רו לא ריי ר יז עין א יא א וי

 רעד .דנַאטשוצ ןעגיטצעי רהיא וצ דנַאלגנע

 -ַאטיליטוא םעד ןיא טעדליב סומזילַאיצָאס

 ןוא .ַאדנַאגַאּפָארּפ רַאפ סיזַאב ןייז סומזינַאיר

 -עג ןייז ,סומויכרַאנַא רערענָאיצולָאװער רעד

 .ןָאיצקַא עשיטסירָארעט ראפ טייקגיטרעפטכער

 -ווז םזינַאירַאטיליטוא ןופ ןערעגָאיּפ יד

 סמיישוד ,םעהטנעב יימערעשז ןעזעוועג ןענ

 ןיא .דרַאוטס ןהָאשוד ןהוו ןייז ןוא ,ללימ

 -סנימטסעוו" יד טעדנירגעג ייז ןעבָאה 4

 -ווימירק וצ קעווצ םעד טימ "ואיווער רעט

 וד ,ןענַאיצוטיטסנָאק עדנעריטסיזקע ןער

 -טסינימדַא ןוא עצעזעג ןופ ןעטייז עכַאוװש

 טגיטפעשעב ךיז טָאה םעהטנעב .סעיצַאר
 רעד ןוא ןעמרָאפער עלַאוצָאס טומ לעיצעּפס

 עשיפָאזָאליפ יד טימ ןהוו םעד טימ עטַאט

 .ןָאיגילער ןוא טייהיירפ ןופ ןעּפיצנירּפ

 -ינעגרעפ זא טנרעל רוקיּפע :עיּפָאזָאלופ

 רעזנוא ןופ קעווצ רעגיצנווא רעד זיא ןעגע

 ףיוא עעדיא עזעיד טצעז סעבבָאה .ץנעטסיזקע

 -נעמ עלא ייב טריטסיוקע סָאװ 'ךיא" םעד

 -רומַאנ א ויא" ,רע טגָאז ,"ךיא רעד" .ןעש

 ןעכלעוו ןיא טיצנירּפ רעשיגָאלָאכיסּפ ךיל

 ".מייקגילעזקילג ןייז טכוז רענייא רעדעי

 קילג עטסערג סָאד" ,זַא טגָאו דנַאלרעבמוק

 טרהעלקרע ןעשנעמ ןופ להָאצ ןעטסערג וד רַאפ

 עזעיד ןעשיווצ עיצַאיסָאסַא רעד ןיא ךיו

 -ויא רעדעי א סָאװ ןעצונ םעד ןיא ,ןעשנעמ

 .טסבלעזכיז ראפ ,עלַא ןופ סיורא טגעירק רענ

 -ניורא טרעוו 'ךיא" םעד ןופ לייט א .ה.ד

 ןוא טפעשעג ןעוויטַארעּפָאָאק א ןוא טגיילעג

 סיורַאד טגעירק רע סָאװ ןעגעינעגרעפ ןייז

 ןופ לַארָאמ יד :קיהטע -- .טיפָארּפ ןייז זיא

 ץנעווקעזנָאק יד ךָאנ טמיטשעב טרעוו טַאהט ַא

 טַאהט עשילַארָאמנוא ןא .ה.ד .טַאהט רעד ןופ

 יד .שילַארָאמ זיא ,קעווצ ןעשילַארָאמ ַא רַאפ

 זיא סע ,טעטילַאויק ןייק טָאה ךיז רַאפ טָאהט

 -ַאוק רהיא טמיטשעב סָאװ לעיצ רהיא רָאנ

 -וליטוא םעד ןופ טייז עטסכַאװש יד .טעטיל
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 םעד רעביא טוָאל רע סָאװ ,זיא םזינַאירַאט

 סע .טמויטשעבנוא ןעגעינעגרעפ רעביא ףירגעב

 -רעפ ןעשיווצ ןעצנערעפיד עלעיפ ָאד ןענייז

 סנויא ךילרהעפעג ןענייז עכלעוו ןעגעינעג

 וצ ךילרהעפעג ךיוא ןוא ערעדנַא סָאד וצ

 סעגיטסיוג א ,רעגווטש א ;אפוג "ךיא" םעד

 ןוא ףוג םעד ךילדעש ויא סָאװ ןעגעינעגרעפ

 ךילדעש זיא סָאװ ןעגעינעגרעפ סעלעורטַאמ א

 סָאו םענויא ןופ ןענעינעגרעפ א ,טסויג םעד

 .וו.ז.א ערעדנַא וצ סורדרעפ טפַאש

 -עגרעטנוא עטלַא ןַא (006ג) ,אקיטוא
 טעדנירגעג ,ַאקירפַא-דרָאנ ןיא טדָאטש ענעגנַאג

 'רציפ 1101 רהָאו ןיא ינַאלַאק עשיקינעפ סלא

 -אפעג וז ויא געירק ןעשיניפ םעד ןעשיווצ

 וד ךילדנע ויב דנעה עשימיור יד ןיא ןעל

 -יאור .טעטכינרעפ ץנַאג רהיא ןעבָאה רעבַארַא

 קעווא ליימ 10 רהיא ןופ ךיז ןעניפעג ןענ

 ןיא ,טסואוועב זיא סע יוװ דנערהעוו ,םי ןופ

 .טיוצ רענעי ייב טדָאטש-נעפַאה א ןעזעוועג יז
 ןעבענ זיא ַאדַארגַאב ךייט רעטלַא רעד זיולב

  טהילבעג טָאה יז .ןעבילבעג ןעניאור ערהיאי

 טָאה אבש הכלמ יד ןעוו טייצ רעד ןיא

 -ודוי ןופ ןעמַאנ רעד ןוא טכוזעב ן'המלש

 .םיירב ןוא טיי טצנַאלגעג טָאה קלָאפ ןעש

 סעגילָאמַא ןא (0ט+.18שנע) ,ירוָאלטוא

 -ונעגקעווא טָאה סעכלעוו דנַאלגנע ןיא ץעזעג

 .רעכערברעפ א ןופ טכער-רעגריב עלא ןעמ

 א יוװ ןערעוו ןעסָאשעג טנעקעג טָאה רעכלעזַא

 ףיוא ןערעוו טגינייּפעג רעדָא היח עדליוו
 -בָא ץעועג סָאד ויא 1819 ןיא .ןפוא ןעדעי

 ןייז ףיוא ןעבילבעג ןוא ןערָאװעג טפַאשעג

 ןעבלעומעד רעטנוא ץעזעג רעדנַא ןַא לעטש

 םוטנעגייא סָאד טריקסיפנָאק סעכלעוו ,ןעמָאנ

 ןעטשרע ןופ רעכערברעפ ןעשיטילָאּפ ןופ

 סָאד ןיא ןעטויצ עלַאינָאלַאק יד ןיא .דַארג

 ןעזעוועג ץעזעג "ורוָאלטוא" עשילגנע עטשרע'

 ןופ לַאפ םעד ויב טפַארק ןיא ַאקירעטַא ןיא

 .ַאקירעמַא ןיא טפַאשרעה עשילגנע רעד

 ,םונטוא

 (.ד.ז) "שיפ-נוחט" רַאפ

 ןעמָאנ רעש'דומלת ('עמעצמט8)

 -טסיד עט5ם2 (ס010מ0286 ,גַאהנעטוא

 -ורפֲא םעד ןיא ץניווָארּפ ּפייק רעד ןופ טקיר
 -וומ {} 8880 טמהענרַאפ .ןָאינוי רענַאק

 זויווליוט ןוא רַאבטכורפ זייוולייט זיא .ןעל

 ּויז ןופ עכנַאמ .גרעב עכיוה טימ ןעמונרעפ
 טדָאטש-טביוה יד .ךיוה סופ 7000 ןענייז

 -ַאנ ןעבלעזמעד טגָארט טקירטסיד ןעזעיד ןופ

 -טרָאּפ ןופ ןעליימ 18 ךיז טנופעג ןוא ןעמי

 טימ ןעדנוברעפ ךיוא טהעטש ןוא הטעבַאזילע

 סטדָאטש יד .ןואטסמהערג ךָאנ טקעריד ןהַאב

 -נווא 4000 רעביא סיּפע ויא גנורעקלעפעב

 ,ןעילימַאפ עשידוי 80 רעטנורעד ,רעניואוו

 .רעדעילגטימ 90 ןופ הליהק א טימ

 ,הטעירנרעטוַא
 .רעשרָאפ ןוא סוקידעמ

 רָאסעּפָארּפ .דערפ .רד

 וצ 1779 ןיא .בעג

 .ןעגניביט וצ 1882 ןיא .טשעג ןוא טרַאגמוטש -

 .ןעגנושרָאפ ךרוד רעלוּפָאּפ רהעז ךיו טכַאמ

 א סיורא טיג ןוא (הלימ) גנודוונשעב רעביא

 טעפקזטמפ 461 268604 :טלעטיטעב ךוכ

 4טמ9/ 201 0146 0440 2210611406מ ׁש061-

 ןעטזמ, 119 26296תט29 204 136868. 4061 18/6-
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 ".רעטומ-ריעבעג" העז ,סורעטוא

 -וסעבַא ןיא טדָאטש עניילק א ,לַאשטוא
 .-וסעבַא טָאה ָאד .ַאָאש ןופ ךילדרָאנ ,ןעינ

 ןיא גַארטרעּפ א טכַאמעג ןעילַאטיא טימ ןעינ
 -רענַא טָאה ןעיניסעבַא ןעכלעוו ךרוד 9

 .ןירָאטקעטַארּפ רהיא סלא ןעילַאטיא טנעק

 טרילונַא 1896 ןיא זיא גַארטרעפ רעזעיד

 ַאבעבַא-סידַא ןיא ןרעדנא ןא ךרוד ןערָאוועג

 -ירעגזיול ךיז טָאה ןעיניסעבַא ןעכלעוו ןיא

 .ןעצנַאגנוא ןעילַאטיא ןופ ןעס

 ןֹופ גנוגָארטרעביא עטריּפמורָאק יד ,יֹוא
  ךַארּפש רעשידוי רעד ןיא 24 ןעשינייטַאל
 ןעטייצ עטשרע יד ןופ ךָאנ טמַאטש .ןיירא



 מסביוא-- םעטסיס-סעשנוביוא
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 ץנַאג טינ טנייה ךָאנ רעדייל ךיז טזָאל ןוא

 ןעזעיד ןופ רעטרעוו עלעיפ .ןרעסעבסיוא
 "עג טרהיפעגנייא טינבָאנ ןענייז עכלעוו סַאלק

 ןיוש ןענייז ךַארּפש עשידוי רעד ןיא ןערָאװ

 ןערָאװעג טלעטשעג עידעּפָאלקוצנע עועיד ןיא

 טינ טניפעג רהיא סָאװ ןוא "וַא" רעטנוא

 "וַא" רעטנוא רעסעב טכוז "ווא" רעטנוא

 םינגנעפעג ןוא ,םעטסיס טעשנרוביוא

 ייז ,ןעדייר וצ ענעגנַאפעג יד ןעביולרע טינ

 ןוא ,ןעטַאטשקרעוװו ןוא גנוגיטפעשעב ןעבעג

 וצ טייברא רעייז ךילטקניּפ ןעניואוועג ויז

 .ןעגנערבלַָאּפ

 -ודלושרעפ ןוא גנודליב ,רעטלע ךָאנ ןעריצ

 -גויווש" סָאד רעטנוא טנַאקעב ךיוא זוא .גנוג

 ."םעטסיס

 | -סע יד ןופ ןעמַאנ רעניײמעגלַא ,טסביוא

 -עמס ,טלעוו-נעצנַאלפ רעד ןיא ןעטכורפ ערַאב

 "דרע םעד רעביא ןעסקַאוו סָאװ יד לעיצ

 -עּפס ןהָא ןערעוו ןעסעגעג ןענעק ןוא ,ןעדָאב

 ןעמָאנ ןעזעיד רעטנוא .גנוטוורעבוצ עלעוצ

 ,טסביוא-נרעק ,טסביוא-נייטש :ךיז ןעניפעג

 ןוא טסביואירעמוז ךיוא ;טסביואדנערעעב

 .טסביוא-רעטניוו

 -ניטקעפ ןופ ןעהעטשעב ןעטסביוא עלַא

 ,רעקוצ ,רעסַאוו ,ףָאטשנעלעצ ןוא רעּפרעק

 ׁשַא ןוא רעסַאפ-צלַאה ,סייוו-ווא ,ערעיוז-עיירפ

 ןענָאלעט ןענויז רעסַאװ ןיא עטסכייר יוד

 עטספייר יד ,(9090) ןעויבריק ןוא (007)

 רעד ;(141470) ןעשריק ןענייז רעקוצ ןיא
 ץנַאג זיא ןעטסביוא ענעדעישרעפ וד ןופ םעט

 -רעפ יד ןופ ןענָאיצרָאּפָארּפ יד ןָא גיגנעהבַא

 -ַאד .רעּפרעק ערעיוו ןיא ןעּפָאטש ענעדעיש
 גנוטַאג ענעדעישרעפ יד ןערעוו ןוולַא ךרוד

 טינבָאנ ןענייז ייז ןעוו ,טמיטשעב טסביוא

 ,רָאנ להעמ-קרַאטש ןיא ךייר ייז ןענייז םייר

 -רעפ ,טכורפ יד ןופ ןערעוו ףייר םעד טימ

 .רעקוצ וצ להעמיקרַאטש סָאד ךיו טלעדנַאוװ

 -ופיסַאלק וצ רעכערברעפ יד

 -םיוט ןוא ןעגייפ ,ןעװילָא ןופ טייקטעפ יד

 ןעצנַאטסבוס עשירעהטע יד ןופ טמוק ןעל

 ןופ ץנַאלג רעד ,ףיוא ןעגייז ןעטכורפ יד סָאװ

 עלַא .סקַאװ ןופ ץנַאטסבוס םעד טָאה טסביוא

 ווז ,סוווו "ווא ןיא םרָא ןענייז ןעטסביוא

 -על עטסגיצנווא וד ןייז טינ םוראד ןענעק

 טָאה רעכלעוו ןעשנעמ םעד רַאפ לעטימ-סנעב

 | .סייוו-ויא לעיפ גיטיונ

 ןעטכורפ ןופ טרעוו-סגנורהַאנ סעד רעביא

 טנעכערעג טרעוו רעטווברַא ןעשוזיפ םעד רַאפ

 ףיוא זיולב ןעבעל ליוו סָאװ רענויא ,זַא

 -געט טסביוא טנופ 80 ןעסעפיוא ףרַאד ,טכורפ

 סייוודווא םַארג 180 יד ןעניוועג וצ ידכב ךיל

 ןענַאלעמ .ףוג ןייז רַאפ גיטיינ טָאה רע סָאװ

 -ווא ןיא עטסכיור יד ןענייז ןעזיבריק ןוא

 טפערטעב סויוו-ווא ןיא טלַאהניא רעייז סייוו

 סלא טסבווא רעד ןיא גיטכיוו .190 םיוק

 ויולב .דנַאטשוצ ןעטכַאמעגנווא ןיא זוומש

 טביילברעביא סָאװ סָאד לייוו ןוולא ראפרעד

 ףיוא טרעוו ןערעוו וצ טליופרעפ רעמוז ןיא

 -עג רעטניוו ףיוא ןעטלַאהעב עוייוו רעזעיד

 ןעהעטש רעמיוב יד תעב ןערעוו וצ ןעסעג

 -רעזערּפ םעד ןיא .וינש ןרעטנוא ןערעירפ ןוא

 טקריוו דנַאטשוצ (ןעטכַאמעגנייא) ןעוויטַאװ

 גנואיידרעפ יד ףיוא טוג רהעז טסביוא סָאד

 | - .םילבַאמ ץעטרַאה ןופ

 ןעבעגוצנָא רעוש ווא סע :שיומעכ

 ,טסביוא ןופ עוילַאנַא עדנעהעטש-טסעפ א

 םעד ןָא גיגנעהבָא זיא טלַאהניא ןייז לייוו

  ףיוא ןעדָאב ןופ דנַאטשוצ םעד ןָא ,טַאמילק

 -כַאנ יד ףיוא ךיוא יוװ ,טסקַאוװ רע ןעכלעוו
 וד סָאוװ גנולדנַאהעב עכילטסניק רעדָא עגוסעל

 רעייז ןעק רענטרעג רעד .ייז ןעבעג רענטרעג

 סָאד טוחט רע ןוא ןרעדנע ךילטסניק טלַאהניא

 .ךַאפ ןייז ןיא סינטנעק טָאה רע ןעוו ךיוא

 טרעדנימרעפ טסביוא סָאד ןעריוװָאטלוק ךרוד

 טכַאמ סָאװ טלַאהעג-ןערעיוו רעיירפ רעד ךיז

 -רעקוצ רעד ךיז טרהעמרעפ סע ןוא ,טרַאה ויז
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 .ךייוו ןוא ףייר ייז טכַאמ סָאװ טלַאהעג

 טינ א טוג זיא טסביוא ןעטלַאהעב וצ

 טימ רעלעק רעגיטפול רעבָא רענעקורט רהעז

 "וז ןיא דַארג 10 זיב 8 ןופ רוטַארעּפמעט א .

 .רַארג 8 ויב 9 ןופ רעטניוו ןיא ןוא ,רעמ

 "וו יד רעטנוא ןעגיל טינ רָאט טסביוא סָאד

 סענרעב .ןעלקנוד ןיא רעסעב ,ןעלהַארטשנענ

 ןעצייהעב וצ .לעּפע סלא רעלענש ןערעירפ

 ,ָאד טינ זַאג ןייק זיא סע ביוא ,רעלעק םעד

 -בורפ יד .ןעוויוא םועלַארטעּפ ַא טוג זיא

 .רעדנַאנַארעביא לעיפ ןעגיל טינ ןערָאט ןעט

 .טגוולעגסיוא ןעטכיש ענלעצנווא ןיא רעסעב

 ןיא טבעישעגנייא ןערעוו סָאװ רעטערב ףיוא

 -רָאסוצסיוא ייז טכיול טכַאמ סָאד .ןעטַארג

 -סיורא עדנעליופ ענלעצנייא וד ןוא ןעריט

 -ַאמ עילַאק טינ ןעלָאז ויז ודכב ןעפרַאוואוצ

 זיא לעטימ טוג רהעז א .עטדנוזעג יד ןעכ

 רעדָא ,ּפיז ַא ךרוד ׁשֵא טימ ןעקעדעב וצ ויז

 םעד ףיוא  .רעיּפַאּפ-דייז ןיא ןעלקיווניוא ויז

 רעדָא רעסעפ ןיא טקַאּפעג ייז ןעמ טקיש קרַאמ

 ,"ןעכַאמנייא" העז) .ךעלטסעק ענרעצלָאה ןיא

 ,"קינַאטָאב" ,"רוטלוק-מיוב" ,"יוברעקַא"

 ("טכורפ" ,"ןעטרַאג"

 ."ןייוו-טכורפ" העז ,ןייוו-טסביוא

 (עקנעגנוי) ןעוורַאל יד ,ןעדַאמטסביוא |

 ויז .טסביוא ןיא ןעבעל סָאװ ןעטקעזניא ןופ

 -וור רעד ןיא לעיצעפס טסביוא םעד ןעגידעש

 טכורפ רעטגידעשעב רעד ןעוו .טווצ-סגנופ

 סיורא טרָאד ןופ ייז ןעכירק םיוב ןופ טלַאפ

 -ופעג ייז זיב םיוב םעד ףיוא ןרעמעלק ןוא

 -עג טָאה עהטעג .זיוה-טסַאג רעדנַא ןַא ןענ

 -ניהרעפ רעכלעוו ייז ןעגעג לעטימ א ןענופ

 .ןעטכורפ עיינ יד ןרעכעלוצכרוד ייז טרעד

 טימ טרימשעב ץענ ענעריּפַאּפ א ויא סָאד
 סעטצעפעג טימ טקעדעגרעביא ןוא ּפַאּפ-לעוװ

 ןוא ןעמַאזוצ טרָאד ךיז ןעלמַאז ייז .רעיּפַאּפ

 ,טנערברעפ ןערעוו

 -רָאנ א ,ןרָאיבניס רעדלעפ-טסביוא

 .להוש סגנילרעטעמ ןופ רעטכיד רעשיגעוו

 1900 .טשעג ןוא רעגנַאװַאמס ןיא 1806 .בעג

 ,עיגָאלָאליפ טרידוטש .ןעגַאהנעּפָאק ןיא

 -עג טביירש ,רעינעשזניא סלַא טריציטקַארּפ

 טהיצ ;קיטש-רעטַאעהט ןוא ןעלעווַאנ ,עטכוד

 -עג יד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא

 רעד ןופ טרעוו ,קלָאפ ןייז ןופ עטסעטרהעל

 ןייז ןעבעגוצסיורא טציטשעג עסַאק-סטַאַאטש

 ַאּפָארוע ןעזיירעב וצ ןוא רעדעיל גנולמַאז

 טביוה ןייז .ןעקעווצ עשירעטכיד ענויז רַאפ
 -מיס עשירעמיורט רעד ןיא טהעטשעב טסנוק

 שילַאקיוומ ןענייז ןעמרָאפ ןענייז .קילָאב
 -ייװ ראפ ןעבירשעג ץרוק ןעּפָארטס יד ןוא
 טימ רע טָאה ןעביוהעגנָא .ןעקנעד סערעט

 ''ןדסנזמפאזיומפי!גזמ קרעוו עשיטסירָאמוה ןייז
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 טצרַא רעטסכעה רעד ,טצרא-רעביוא

 טינ .לַאטיּפסָאה רעדָא זיוה-נעקנַארק ַא ןופ
 -נַא עלַא ןעמעוו וצ רעד רָאנ רָאטקעריד רעד

 -טנַארעפ שיניצעדעמ ןענייוז עטצרע ערעד

 | .ךילטרָאװ

 ,"הלימ" ,"גנודיינשעב" העז ,םיוהרעביוא

 -ונַארעזוס" העז ,טּפַאשרעה-רעביואי

 ."טעט

 -ָאלָאטסיה" העז ,בעוועג טיוהרעביוא
 | ."עיג

 -ויז עכלעוו רענעט עלַא ,רענעט-רעביוא

 : ּפשבוצ .עכילנהעוועג יד סלַא רעכעה ןענ

 "וידוי טלַא רעד ןיא .רענעטדנעבענ ,רענעטדוומ

 וצ ךיוא טרעהעג "?ןָאט-לעמסיפ" ךַארּפש רעש
 "קיוומ" ,"קיטסוקַא" העז .רענעט-רעביוא יד

 | .?עינָאמרַאה"

 עטסכעה סָאד ,טכירעג-סדנַאלרעביױא

 ,דנַאל ןופ רעזייה-סטכירעג עלַא רעביא טכירעג

 לעּפָא יד רעַביא ןעליוהטרוא וצ טָאה סעכלעוו



 גווא -- רעדנעלעבווא

 -סטכירעג ערעטנוא יד ןיא ןעסעצָארּפ עטריל

 םיטּפשמ לַאנימירק יד ןערידיווער וצ ,רעזייה

 וד ןופ רדס םעד ןערילוגער וצ ,עבלעזיד ןופ

 ןילּפיצסיד יד זַא ןעגרָאז וצ ןוא ןעסעצָארּפ

 -עג ןוא טסנערע ןייז לָאז עטמַאעב יד ןופ

 ןיא ןעציו עכלעוו רעטכיר יד .טפַאהנעסיוװ

 -סטכירעג-סדנַאלרעבָא ןעסייה טכירעג ןעזעיד

 .גנוטלַאװרעפ-ץיטסוי" העז  .הטַאר

 -עג עכלעוו רעדעל יד ,רעדעל-רעביוא

 .ךיש ןופ לייט ןעטשרעביוא םעד ראפ טכיורב

 -וופ ןוא רעניד ןייז קעווצ ןעזעיד רַאפ זומ

 | - .רענ

 -עילפ ןופ ,גנונַאּפש-נעכעלפרעביוא

 גנָאי .ט רעקיזיפ רעשילגנע רעד .ןעטייקגיס

 ןוא ןעּפָארט רעדע יסָאד 1888 ןיא טקרעמעב

 טסעילש עכלעוו לעטייה א טימ ןעמונעגמורַא

 םעד ןופ לעטייה סָאד .טלַאהניא םעד ןייא

 טזָאל ןוא טפול יד ןייא טסעילש זָאלב-נעפייז

 םעד זיב רעסערג ןוא רעסערג ןענַאּפש ךיז

 םעדָאפ םענעסָאלשעג א טגיול ,טקנוּפ-צַאלּפ

 ןעקרעמ רעביא טעוו זָאלב ַאזַא ףיוא ךילגנעל

 ןעגעוועב ןעמענ ךיז טעוו םעדָאפ רעד יװ

 רעד ףיוא לעגניר א ןערעוו טעוו רע זיב

 וא טגיוצ סָאד .זָאלב םעד ןופ עכעלפרעביוא

 עדנור א ךָאנ ךיז טנַאּפש עכעלפרעביוא יד

 סע סָאװ סלַא ךיז טימ טהיצ ןוא גנוטכיר
 רהיא ןופ ךיז טזָאל ןוא רהיא ףיוא טגעיל

 .ןעסולפנייאעב

 ןיא ןעשנעמ ויב ןַאגרָא-העז סָאד ,גיוא

 םעד זיולב סע טניימ ןניז ןעגנע ןיא ,תויה

 טסעילש ןנוז ןרעטיירב ןיא ןוא ,לעּפַא-גיוא

 ןעלעטש עכלעוו ןעלקסומ עלַא ךיוא ןיוא סע

 ןיא .גיוא ןופ םזינַאגרָא ןעצנַאג םעד ןעמַאזוצ

 עטלעקיוטנעגוא ןַא טרעוו קינַאטַאב רעד

 רעד ןיא ןוא ,"גיוא" ןעפורעג גנוצַארּפשסיוא

 טָאה סָאװ ץַאוסיוא רעדעי ךיוא עדנוקילייה

 ,ןעטימניא טייהדנור עסייוו ַא

 לייט רעטסערג רעד ןוא ןעשנעמ :להָאצ

 .ןעגיוא ויווצ וצ ןעבָאה תויח עדנעגיוז ןופ
 ןוא ,גווא ןייא ֹוצ ןעבָאה סָאװ תויח ןַארַאפ

 .ןעגווא עדנעזיוט וצ ןעבָאה סָאו ערעדנַא

 ןעגיוא עכילגעוועב עפעיט ןעבָאה סָאװ יד

 -סיורַא ןעבָאה סָאװ יד ,סטרעוורָאפ רָאנ ןעהעז
 ןופ ןיוש ןעהעז עכילגעוועבנוא עטצעזעג

 ךַאנ ויירק ןעדנור-בלַאה ַא ןיא סיוא-טנרָאפ
 ןרעביא ןעגיוא ןעבָאה סָאװ יד ןוא .ןעטניה

 .ןעגיוא .עכילגעוועבנוא ןעבָאה בייל ןעצנַאג

 ןעגיוא 11,000 קענשירעפעק רעד טָאה יוזַא

 וצ ןעבָאה עגנילרעטעמש עטלעגעילפעג עבנַאמ

 טָאה רעפעק רעניימעג רעד ,ןעגיוא 0

 .80,000 רעפעקיַאלעדרַאמ רעד ןוא 0

 סָאד ,זָאה רעד .לַארעביא ןופ טהעז געילפ ַא
 ןעטניה ןופ ןעהעז עפַארישז יד ןוא דרעפ

 תויח יד ייב ןעגעגַאד ;טרָאפ ןופ יוו טוג יוזַא

 ןעלייה יד ןיא רעדָא דרע רעד ןיא ןעבעל סָאװ

 ןעגיוא וייק רָאג ןעבָאה ייז זַא רהָאפ סע טמוק

 ליומ ,םרעוונעגער יוד ייב -יוו רעגיײטשַא

 .ןעטקעזניא ןוא םלָא ,ףרואוו

 סע .עלוע רעד ןופ ניוא ןַא ןופ טינשבָא ןַא

 עדנעניוז יד ןופ סָאד יװ דנור יוזַא טינ זיא

 וורעגיהעז םייב קעלפ רעלקנוד רער םיאורב

 / םייב יו עזניל רעד ןופ רעטייוו לעיפ זיא

 היח עדנעניוז רעדַא ןעטשנעמ

 עיצקורטסנָאק יד :ןעשנעמ ןוא לעגיופ ויב

 זיא ןעשינפעשעב טדנעגיוז ווב גיוא םעד ןופ

 םעד ןופ סָאד .לעגייפ יד ןפ סָאד יוו שרעדנַא

 "חעז רעד ןיא רֶעֶפרַאָׁש דָנֲעטיידעב זיא לָעגיופ
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 -נעגיוו רעדָא ןעשנעמ םייב ווז טצַארק

 ןיא ךיילג טקוק רעלדַא רעד .היח עד

 רע תעב זַא טגָאז ןעמ .ןיירַא ןנוז רעד

 לעטיוה טַאמ ַא רע טהיצרעפ סָאד טוהט

 ךָאנ רעבָא זיא סָאד ,ןעגיוא יוד רעבוא |

 ןעמ .טקַאפ ַא סלַא ןעמונעגנָא טינ
 רעטסכעה ןייז ןופ זַא רעבָא טסייוװ

 טהעז ,גידנעהילפ רַאגָאז ,טייקכיוה

 עלַא ןיא ךיז טוהט ןעטנוא סָאװ רע

 טהעז ןָאקלַאפ רעד .ןעטייהלעצנייא

 ואוו טייקכיוח ַא ןופ דרע רעד ףיוא
 סָאד .ןעהעז טינ םהיא ןענָאק רימ

 ףיוא טיובעג יא שיפ ַא ןופ גיוא

 דליב סָאד העז ) ןעּפיצנירּפ עבלעזיד
 טביוה רעד .ןעשנעמ םיוב יוו (ןעטנוא

 ןיוז סָאװ זיא עדייב ןעשיווצ ץנערפיד

 יו רעכַאלפ ןעסיוא'רד ףיוא זיא לעּפַא-גווא
 יי | .ןעשנעמ םיוב סָאד

 גיואטיפ .ַא ןופ טינשכרוד)

 טציז גיוא עכילשנעמ סָאד :שימָאטַאנַא

 -וווצ ,ּפָאק ןיא טייקפעיט עלַאדיטַאריפ ַא ןוא

 ןעמ עכלעוו לעסּמַאק עגיטרַא-נרָאה ויווצ ןעש

 םעד טעדליב דיברָא רעזעיד ."דיברָא" ;טפור

 טביוה ןייז .םזינַאגרָא ןעצנַאג םעד ןופ סיזַאב

 עגיטכיזברוד ַא ןופ טהעטשעב ץנַאטסבוס
 /"עגנווא ווא עכלעוו ,עסַאמ ערהָאלק-רעסַאוו

 טרעוו סָאװ ,טיוה עגיטכיזכרוד ַא ןוא טלעוה

 (גיוא ןעכילשנעמ ןופ טינשכרוד)

 ,טיוהינרַאה יד (2) ,טיוהיצוש יד (1)
 ענעוומנניר (4) ,טיוהירעביוא (8)

 לעקסומ-רַאיליצ (0) ,טיוה:רעדַא (3)
 טיוהינעגיובנעגער (8) ,ץנַארקינעטלַאפ (?)
 .דנַארצנערג ערעדרַאפ (9) ,וורענ-העז (אפ)

 ,עזנילילַאטסירק (10)
 טיוהינרָאה רעד ןופ נוצרעביא ערעניא (11)
 טיוהצענ (18) ,טיוה-טנעמניּפ (12)

 רעד ןופ קעלפ רעלעג (13) ,לַאנַאקי=טיטעּפ (14ו
 ' .טיוהיצענ

 24סנמטו8מת 278101008 ןעפורעג שינכעמ

 עגיטרַא-רעלעט ַא וו סיוא ךיז טיירּפש ןוא

 -נעזערּפער דליב ענעבעגעגנָא ַאד סָאד .עזנול

 ןעטינשעגברוד גיוא עכילשנעמ סָאד טריט

 .טפלעה רעד ףיוא

 לעּפַאגיוא םעד ןופ לייט רעטסערג רעד

 טייקטעפ עדנעצוש ַא ןופ ןעמונעגמורַא טגיל

 סיוא ןעליפ סָאװ ןעלקסומ עכילנעוועב ןוא

 טשער יד ןוא ,ּפָאק ןופ טייקפעוט עטנַאנעג וי!

 ןופ טליפעגסיוא זיא םיור ןעגידעל םעד ןופ

 םרעוו עכלעוו טייקגיסעילפ עטנַאמרעד יד

 רעדָא .רעֿפרעקדזָאלג פה ןעפורעג שיונכעט

 טנופעג טנָארפ ןיא ( (ס0ס1קטפ ע1?:סטזמ

 טכיל סָאד עכלעוו ךרוד (10) עזניל יד ךיז
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 (11) עזניל רעד ןופ טנָארפ ןוא .ךרודַא טכערב

 לופ ויא סָאװ רעמַאקיטנַארפ ַא ןַארַאפ זיא

 -ַאזוצ ָאזלַא .טייקגוסעולפ עגירעסַאװ ַא טימ
 (1 .רעסַאוו ןעטָאס וירד ןַארַאפ ןענייז ןעמ

 -נעגווא (8 ,רעסַאוו-נעזניל (9 ,רעּפרעקדזָאלג

 ףרוד טגנירד טכול סָאד עכלעוו ךרוד רעסַאװ

 טגעירק ייז ןופ עדעי ךרוד .ןיירַא גיוא ןיא

 טלַאפ רע זיב גנורעדנע ןַא להַארטש-טכיל רעד

 עדנעסעילשמוא עגידלעגוק יד ףיוא ךילדנע

 ענעדעישרעפ ןופ טהעטשעב עכלעוו לעסּפַאק

 ערעטיוא יד .עלעביצ ַא יוו רעגווטשַא ןעטיוה

 גיוא ןופ טיוה-צוש יד ויא עלַא ןופ עטסקיד

 ןיפ וָאלג סעטבלעוועג ַא יוו זיא םרָאפ רהיא

 ַא ןופ טהעטשעב ןוא ,(1) לרעגיײזנעשַאט ַא
 -נרָאה יוד .בעוועג-סייוו ןעכייוו ןוא ןעטסעפ

 .ךעלפרעביוא ערעסיוא וד ףיוא זיא (2) טיוה

 רעטנוא טקעטשרעפ ןעגיל ןעזירד-ןרערט יד

 -גוסעילפ רעייז ,רעדיל-נעגיוא ערעביוא יוד

 ןוא ןייר ןעגיוא יד ןעטלַאה וצ טנעיד טייק

 .טכוופ

 רעד רעטנוא ךיז טניפעג (8) טיוה-רעדַא יד

 טולב טימ ,עטרַאצ ַא זיא יז ,(|) טיוה-צוש
 .גנולעוהמוא עטבעוועגכרוד ןרעדַא עטלופעג

 (18) טיוה-צענ יד זיא רעדיוו רהוא רעטנוא

 ןיא ןהעטש עכלעוו (9א) ןעוורענ-חעז יד ןַאד
 ןעשיווצ .ןריהעג םעד טיט גנודניברעפ רעד

 ךַאנ טגיל טיוהירעדַא רעד ןוא טיוה-צענ רעד

 -וּפילע טרעוו עכלעוו טיוח עטרַאצ רהעז ַא

 וצ טנעכערעגוצ ןעגָאלָאוויפ עכנַאמ ןופ תועט

 יד ןעפורעג טרעוו יז ,(לעקעה) טיוה-צענ רעד |

 ?ַאזָאטנעמגיּפ" וד רעדָא ,טיוה-ברַאפ עצרַאווש

 טליפעג ןענייז סָאװ ןעלעצ ןופ טהעטשעב יז

 (8) סיריא וד .רענרעק עגיברַאפ-צרַאװש טימ

 -עדעישרעפ ייב זיא טיוה-נעגיובנעגער רעדָא

  -ולָאק ענעדעישרעפ טימ טברַאפעג ןעשנעמ ענ

 עכנַאמ ווב ,ןיורכ ייז ןענייז עכנַאמ ייב .ןער

 1 וצ ַָאד ןענייז ייז .ווז.א יורג רעדָא ,יולב

 ןוא (10) עזניל רעד ןופ ןעטייז עדיוב ףווא |

 טבוולב סע .טווה-רעדַא יד ןעצענערגעב עדייב

 רעד טציז סע ואוו ךָאל עדנוריזיורק סָאד ןַאד

 ןיירַא ןעגנורד סע ןעכלעוו ךרוד לעּפַא-גיוא

 םעד ןופ ןרעניא םעד ןיא ןעלהַארטש-טכיל יד

 .גווא

 עכלעוו ןרעדַא ענייז

 םעד טימ ןעדניברעפ ןוא טגייווצרעפ ןענייז

 ןרעסַאפ עדנעטייפ 488,000 ךרוד לעּפַא-גיוא ;

 ןוא רעטעמילימ 4 טלַאה וורענ-העז רעד

 רעד וצ סטרעוװרָאפ טפיול ןוא רעטעמַאיד

 -גיוא ןופ טייקכיוה רעד ייב טנהָאנ טווה-צוש !

 .לומ 98 ךרעב טגווטש גנעל עצנַאג ןיוז .לעּפַא

 ענעבעגעגנָא ָאד סָאד .ןיורא דיברָא םעד ןיא

 ןעטינשעג זיירק וורענ-העז םעד טגווצ דלוב

 ןעוורעגנ לַארטנעצ יד (9 ןוא ,טיוה-צוש יד (1

 וד ןופ ברַאפ וד .טולב סָאד ןרעפיל סָאװ

 זיא גנוסַאפנייא רעיוז ,םוווו-לעה זיא ןעוורעג

 ילעקנוד םעד וצ טסַארטנָאק ןיא ,סייוו-לעּפרוּפ
 .טשער יד ןופ טיור

 יו דנור יוזַא הַאנווב זיא לעּפַא-גיוא רעד

 ;טינשכרוד ןיא .מילימ 94 טלַאה רע .לָאב ַא
 .לימ 98 ןוא ,לַאטנָאזירָאה ןעטקנופ 8 טומ 8

 וד ןיא טייורעטניה רעד ףיוא .לַאקיטרעוו

 -עדָאפ רעד ףיוא יו טקערָאק רהעמ טייהדנור

 ויוצ ןיא ןעסַאלשעגנייא זיא רע .טיוז ער
 זיא (טיוה-צוש וד) סנויא .ךעלדמעה עבלַאה
 ןיא (טיוה-נרָאה יד) עטייווצ סָאד ןוא לעקנוד
 רעד .זָאלג רערהָאלק ַא ווו גיטכיזכרוד יוזַא
 -גווא םעד םורַא ךיז טמחענרעפ לייט רעטשרע
 טמהענרעפ לעטפנופ ןווא ןוא לעטּפניפ 4 לעּפַא
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 ףיוא רעקיד זיא טיוה-צוש יד .עטייווצ יד
 ןעמנוא ךַאנ לעּפַא-גיוא ןופ טייז רעטניה רעד
 .םילימ 1 לייט ןעטסקיד םעד ףיוא טלַאה ןוא

 רעניד ןוא רעניד יז טהעג סיוא ןענַאד ןופ
 / .ןעטייז עדייב ןופ טנָארפ םוצ

 ןהעועג ,ועגנודניברעפ ענייז טימ סיריא רעד
 .ןעטניה ןופ

 .ךעלעטייה 8 יד ןעשיווצ ץענטרנ יד (1)
 | לעפַאיגיוא םעד ןופ ץיז רעד (2)
 לעּפַא-ניוא ןופ ענַאלמורַא עטשרע יד (8)

 ןעוורענ עדנעטכייל יד (4)
 ַאניטער רעד ןופ טינשכרוד רעד (6)

 -עגכרוד ַא טזייוו דליב עדנעהעטש ָאד סָאד

 כילריטַאנ ןייז ןיא לעּפַאגיוא םענעטונש

 זיא 1 .ןעשנעמ םענעסקַאװרעד םייב סיורג

 לעקסומ יד (9 ןוא קעלפ-העז רעסייוו רעד

 זויא רע .טהעטשעב לעּפַא-גיוא סָאד עכלעוו ןופ

 ,דנעב עשיטסַאלע 6 טימ ןעדניברעפ ךילזיול

 רעד ךַאנ 0 ןוא ערעדנַא סָאד ןעגעג סנווא 4

 ךיו ךילגעמ םהיא סע ןעכַאמ עועיד .וצ טייז

 ָאד סָאד .ןעגנוטכיר עלַא ךַאנ ןעגעוועב וצ

 רעביא לעּפַא-גיוא םעד טגווצ דליב עדנעהעטש

 .ןעטניה ןופ ןהעועג ,לַאטנָאזירָאה ןעטינשעג

 (8 ,לעּפַא-גיוא רעד (9 ,טיוה-צוש יד זיא (1

 רעדנעטכיול רעד (4 ,םירוא ןופ טייזקיר יד

 ןופ טייז ערעדַאפ יד (9 ןוא ,בעוועג-נעוורענ |

 | .טיוהיצענ רעד

 -רעטנוא ןַא טָאה ץַאק רעד ןופ גיוא סָאד

 יוליא ןופ טעטיטנַאװק ערעסערג ַא ןופ עגַאל

 םייב ףוא ןענייש עכלעוו ,ןרעסַאפ עטרינימ

 לַארטש-טכיל ןעטסעדנומ םעד ןופ ןעגנורדניוא

 עטרעסערגרעפ ַא טימ םורַאד ןעריטקעלפער ןוא

 סָאד .טכול םענעגנַאפמע םעד ןופ טעטיטנַאוװק

 ןעוו רַאגָאז ןהעז וצ ךילגעמ ץַאק רעד טכַאמ

 -סניפ ַא זיולב ךיו טהעז גווא רעזנוא רַאפ

 ךיולג גיוא רהיא זיא טשער יד רַאפ .שינרעט

 . ןעשנעמ ןופ סָאד וצ

 עטלַא יד ןיא ,ןעכעטשסיוא-נעגיוא

 עטיירברעפ טייוו ַא ןעזעוועג סָאד זיא ןעטיוצ

 .ןעכערברעפ ןופ להָאצ עסיורג ַא רַאפ ףָארטש

 לעביב רעזנוא ןיא ךיוא רימ ןעבָאה ןופרעד

 ןיא ןיוש זיא סָאװ 'ןיע תחת ןיע" םעד

 -גָאריה עשיטּפיגע יד ףיוא .םרָאפ ןרעדלימ ַא

 ןעטנעמוקָאד עשיריסא עליפ ףיוא ןוא ןעפיל

 םייהַא ןערהיפ רעגעיז יד יוו ןעזיוועג טרעוו

 .ןעגיוא ענעכַאטשעגסווא טימ עטגעיזעב יד

 זיא טריציטקַארּפ סָאד ןעבָאה םיתשלּפ וד סָאד

 טימ ןוהטעג ןעבָאה ויז סָאו ןופ ןעהעז וצ

 -נַאגעב ךיז ןעבָאה רעמיור יד .ןושמש רעזנוא

 רעסעב טינ קלָאפ סעטגעיועב רעזנוא טימ ןעג

 ןעלייטסיוא ףָארטש ַאזַא ןעגעלפ ןעכירג וד

 רַאפ ,הבנג רַאפ ,שיא-תשא ןא ןייז הנומ רַאפ

 ןעטָאג-טסעוו וד .םינּפ ס'יורפ ַא ןערעטשוצ

 .הבנג רַאפ ךיוא יוו רעדניק ןעביײרטבָא רַאפ
 יד ןעכעטשסיוא ןעגעלפ ןעשטייד עטלַא יד

 .רעכערברעפ עשיטילָאּפ ןופ ןעגיוא

 עגומרָאפלעגוק עצנַאג וד ,לעּפא-נעגיױא
 ןעכלעוו ןופ ,גיוא ןופ ןעטימניא טייהדנור

 ןוא ,רערעסערג רעד ויא לייט רעסייוו רעד

 יוא זיא רע .רערעניילק רעד עדעלקנוד סָאד

 -ביא יד טימ ןעדנוברעפ ,דיברָא ןופ טנָארּכ

 ,רעדנעב סקעז ךרוד ןעלקסומ עש'תונכש עגיר

 ןעגעוועב וצ ךיז ךילגעמ םהיא ןעכַאמ עכלעוו

 -סיורַא טרָא ןייז ןופ ןהָא ,ןעטייז עלַא ךַאנ

 וד רַאפ ןענעיד ויווצ עטשרע יד .ןעלַאפוצ

 ייווצ ערעדנָא יד ,גנוגֶעוועב עלַאטנָאזירָאה
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 יד רַאפ עטירד יד ןוא ,לַאקיטרעוו יד רַאפ

 סקעז עלַא ןופ גנוהיצנעמַאזוצ ַא ווב .עגערש

 .לעּפַא-גווא ןופ םזינַאכעמ

 ןופ טייוקיר רעד ןופ ןייב רעקניניילק ַא (1)

 ריברָא
 וורעגיהעז ןופ גנַאנכרוד (21

 לעּפַאגיוא רעד (2)
 לעקסומ רערילינעגיוא רעדנעבייה (4)

 גנוגעװעב עגערש רַאפ דנַאברעביוא ()

 םעד ןופ דנַאר םעד טימ גנודניברעפ ןייז (6)

 דיברַא
 לייט רעדנעריטקעלפער ןייז (ד)

 עגערש יד רַאפ דנַאב רערעטנוא רעד (8)

 : גנוגעוועב

 סוטקער רערעביוא רעד (9)
 סוטקער רערעניא רעד (10)

 ןעדנע סנעדייב ערעייז (19) ןוא (11)
 סוטקער רערעטנוא רעד (18)
 ךיז טרימרַאפ סָאװ גנודיילקמוא יד (14)

 .סיוא יד ררוד לעּפַאניוא םעד םורא

 יד סיוא גנונַאפש רעד ןופ גנוטיײרּפש

 .ןעטקער רעיפ

 ךיז לעּפַאאגיוא םעד רַאפ ךולגעמ סע זיא

 רעד ןיא ךעלפרעביוא רעד ןופ ןעקנוזוצנווא

 ןופ זיא רע .ןיירַא דיברָא םעד ןופ טייקפעיט

 -בילדעש ערעסיוא יוד ןעגעג טצישעג טנרָאפ

 טיוה-נרָאה עגיטכיזכרוד רעד ןופ ןעטייק

 -בלעוועג-דנור םעד ןופ לרעגייז-נעשַאט ַא יו

 -גווא ןופ ןענָאיצקנופ יד ןעגעוו .זָאלג ןעט

 ןעגעוו סערערהעמ רַאפ ,/קיטּפָא" העז לעּפַא

 זיולב גלָאפ ָאד ."גיוא" לעקיטרַא ןיא ,םהיא

 ןעשימָאטַאנַא ןייז רעביא גנורהעלקרע ןַא

 ןעבלעזמעד .ןעגנודניברעפ ענייז ןוא טַאהניא
 ,עיצַארטסוליא עדנעגלָאפ יד ךיוא טָאה קעווצ
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 .גנַאהנעמַאזוצ ןיוז ןוא גווא סָאד

 סיריא רעד ןופ ןענירביפ יד (2) ןוא ()

 ןרעדַאלהַארטש יד (8)
 רעדנעב סגנודנעלב (4)
 ךיז ןעלייטרעצ סָאװ ןעוװרענילהַארטש (8}
 ןעוורענילהארטש ערעניילק (6)

 עיצַארטסוליא רענירָאפ ןיא (14) טיול = |
 ןורעניהעז רעד (8)

 ,סָאָאמ-טייצ עטסניילק יד ,קילבנעגיוא
 .עגר ַא

 : טור ,"ןעמערב" ךיוא) ,ןעיורב-נעניוא
 ("ןיבג":.רבעה ,"וָארב-יוא" :.לגנע ,"ווָארב"
 טומ ןעסקַאוועב עגַאלרעטנוא עגנַאל עטעפ ַא
 ךילנהעג .גווא ןופ דנַאר םעד רעביא ,רָאָאה

 .גנַאל רעטעמילימ 16 זיב 7 ןופ

 "ןעלירב" העז ,רעזעלג-נעגיוא

 -נעמ ערעטלע ויב ,טסליוושעג-נעגיוא
 ןיור טינ ךיז ןעטלַאה סָאװ עגנוו ויב ןוא ןעש

 -שעג ןערעוו ןעגיוא יד זַא רהָאפ טפָא טמוק

 ךיז טימ ןעגָארט ןעטסליוושעג עכנַאמ .ןעלָאװ

 ןעכילנהעוועג רעדָא לעטסיפ ,עמָאקרַאפ ,סבערק
 .רעפרעק םעד לָאמַא טלַאפעב סָאװ ץַאזסיוא

 ףיוא ןעטייהקנַארק-נעגיוא ןופ טקעפע רעד
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 טרהעקרעפ ןוא ,ןריהעג ןוא ,רעבעל ,גנול יד

 טפָא םורָאד זיא גנולייה יד .גידריווקרעמ זוא

 .רעדעילג עויד ןופ דנַאטשוצ םעד ןָא גיגנעהבָא

 ,ןעלַאושעג ןעטלעו טרעוו טיוהינרָאה יד

 ןעניוז םיוה-רעדַא וד ןוא סיריא יד ןעגעגַאד

 -ָאקרַאס ייב .ןערעוו וצ ןעלָאװשעג עטשרע יד

 עטשרע יד טיוהיצענ יד זיא עמָאילג ןוא עמ

 .ןעדיול וצ

 ?עיגָאלָאמלַאטּפָא" .ז ,עדנוקלייה-נעגיוא

 :שיערבעה ;/סעשַאל-ווא" ;,לגנע ,"ַאצונסער"

 -ווא יד רעביא עזנירפ עגירָאָאה ַא ,("ףעפע"
 עזעיד .דיברֶא ןופ גערב םייב ,רעדיל-נעג

 עכילנהעוועג יד יווװ רעפייטש ןענייז רָאָאה

 100 ןופ ךרעב ,ןעגיובעג לעסיבַא ןענייז ןוא

 80 ןופ ןוא ןעטשרעביוא םעד ןיא 190 זיב

 ווו .דיל-נעגיוא ןעטשרעטנוא ןיא 75 זיב

 שטניא ןעבלַאה ַא ויב לעטריפ ַא ןופ ןענויז

 רעקיד ןוא רעגנעל ןענייז ערעביוא יד .גנַאל

 -ערעג טרעוו ןעסקַאוו רעייז .ערעטנוא יד יווװ

 שטניא ןַא ןופ לייט ןעטסקעז ַא ףיוא טנעב

 ןערעוו טּפוצעגמווא ןענעק ייז .ןעכָאװ 9 עדעי

 -עג זומ סָאד רעבָא הנכס ַא ןהָא גיטיונ ןעוו

 .ןַאמבַאפ ַא ןופ ןערעוו ןוחט

 סור (סווטומ .טַאל) ,רעּפמיוװ-נעגיױא
 טפערט סָאװ טויהקנַארק ַא ,עכייז-געגיוא

 /םעד ףיוא ןעטַאנַאמ-רעמוז יד ןיא רעדניר וצ

 ןוא ,טכויל ווזא טינ סע טפערט ףָאש .דלעפ
 עגירעטויא ןַא זוא סָאד .ןעטלעז רהעז דרעפ

 רעד ןוא טיוהינרָאה רעד ףיוא גנודניצטנע

 ,גנורעטיוא ,סולפ-נרערט : םינמפ .טיוה-דניב

 סָאד .לעּפַא-גווא עלעג ,רעדיל ענעלָאוװשעג

 ףיו ןעק ,ןעכָאװ 4 זיב 2 ןופ ןרעיוד ןעק
 .גיוא ןעקנַארק ןופ טסולרעפ טימ ןעגידנע

 .ערעיוז-רָאב 470 טימ ןעשַאװ : לעטימ

 -נוצטנע עגירעטייא ןא ,רעּפירט-נעגיוא

 טהעטשטנע עכלעוו טיוה-נרַאה רעד ףיוא גנוד

 טרָאס עזעיד .רעפירט ןופ גנוקעטשנַא ךרוד

 עטריצילּפמָאק ַא וצ לענש טרהופ גנורעטייא

 1000 טעמכ .גווא ןעצנַאג ןופ גנוקנַארקרע
 טקולגנוארעפ ןענייז ענערָאװעג דנולב יד ןופ

 -קַאװרע יד .טייהקנַארק עזעיד ךרוד ןערָאװעג

 -נַא ךרוד ןוא טפסבלעזכיז ןופ ןעדוול ענעפ

 ענעריובעגוונ יד ,רעבָא ,ערעדנַא ןופ גנוקעטש

 -נַא ןופ גנוקעטשנַא ךרוד רעדָא השורי ךרוד

 ןעסייוו םעד ןופ ןעדויל סָאװ רעטוס .ערעד

 ןעדוול יוד ןיא קלח ןעסיורג ַא ןעבָאה סולפ

 .טייהקנַארק רעזעיד ןיא רעדניק ערעייז ןופ

 -געוועב ייווצ ןענייז סָאד ,רעדיל-נעגיוא
 ןופ ןעטנוא ןוא ןעביוא ןופ ,ךעלעטייה עכיל

 ןופ גיוא סָאד ןעצוש וצ ןענעיד עכלעוו ,גיוא

 סָאד ןעטכיופעב וצ ןוא טכול לעיפוצ ןעגירק

 רעדיל-נעגיוא יד ןופ עימָאטַאנַא

 ןרעביוא ןופ לייט רענילעּפרַאנק רעד (1)
 .ףילינעניוא

 יד גידנעגייצ ,ןעבלעזמעד ןופ גערב רעד (2)
 טינשברוד ןיא ןעפיירטש עשמַאביײימ

 ןרעטנוא ןופ לייט רענילעּפרַאנק רעדו (3)
 גידנענגייצ גערב ןייז טימ ,דילינעגיוא
 טינשכרוד ןיא ןעפיירטש עשמַאביימ יד

 ןעזירד ןרערט יד (9) ןוא (4)
 סולפ רעיײיז (6)
 ןעּפַאלקירַאנולימעס (?)

 ןעלאנַאק ןרערט (8)

 סילַאמירכַאל ַאטקנוּפ (9)

 ערעטנוא ןוא ערעביוא יד (11) ןֹוא (10)
 ןעלַאנַאק ןרערט

 קַאזנרערט רעד (19)
 קָאטשניריזַאנ רעד (18)

 ןעבלעזמעד ןופ עדנע יד (14)

 רעדָא ביוטש ןופ ןייז וורפ לָאז סע לעּפַא-גיוא



 842 לעפ-נעגווא --- גנודנוצטנע-נעגווא 841

 (1 ןעהעטשעב ייז .ןעפָאמש עכילדעש ערעדנַא
 וד .(.ד.ז) רעסַאפ ןעגיכַאנק ןופ (9 ,טיוהןופ

 קעװַא טיוה יד ,ןעסָאלשעג דילינעניוא סָאד

 ןעפיירטש יד ןענייצ ןצ ןעמונעג

 ןעיניל 40 ויב 80 ןופ טָאה קעד עכילרעניא

 ןופ (8 ןוא ןעוירד (.דז) עש'מָאביימ ןופ

 טהיצרעפ סָאװ עגַאלרעטנוא עגיטיוהמוולש ַא

 ןעוורד עש'םטָאביימ יד .רעכעליזָאנ יד וצ ךיז

 ףָאטש ןעגיטרא-גלַאט ַא טומ טבַאגעב ןענייז

 ןופ גנוגעוועב יד ןעכַאמטכוול טפלעה עכלעוו

 -עג ןעגווא יד ןעטלַאה וצ .רעדיל-נעגיוא וד

 ןיא ןעוורענ-נרערט ָאד ךָאנ ןענייז טכייפ גונ

 םעד ןופ גערב ןרעביוא םייב טנהָאנ לעקניוו ַא

 רעביא טייקטכייפ רעייז ןעסעיג ייז .דיברָא

 ןופ רעטנורַא טניר עגירביא יד ןוא גיוא םעד

 -נרערט םעד ךרוד זָאנ רעד ןיא ןיירַא גיוא

 ןוא ןיד ןענייז רעדיל-נעגיוא יד .לַאנַאל

 רעסערג ןענויז עטשרעביוא יד ,גיטכיזכרוד

 טימ טמיוועב ןענייז ןוא ,עטשרעטנוא וד סלַא

 ןוא ןענפע וצ טנעיד סָאו דרָאק-לעקסומ ַא

 ןיא ןרעּפמיו יד .גיוא סָאד ןעכַאמרעפ וצ

 ןעכילדעש ןופ גיוא סָאד ןעציש רעדיל וד

 .טכיל לעיפוצ ןופ ןוא ףָאטש

 -נַארק-נעגיוא עדעי ,גנודניצטנע-נעניוא

 עכילרעניא יד .םיוזנעסיוא רעד ןופ טייהק

 עשיטסירעטקַארַאכ ערעדנוזעב ןיוש ןעבָאה

 -נעגיוא יד ןיא ןעמוקרָאפ ןענעק ייז .ןעמענ

 -נעגער רעד ןיא ,טיוה-נרָאה רעד ןיא ,רעדיל
 העו) טיוה-דניב רעד ןיא רעדָא טיוה ןעגיוב

 ןערעוו טיור ךרוד ךיו ןרעסווא ווו .(?גיוא"

 .ןעצרעמש עכַאפנווא רעדָא ,ןעלעווש ךרוד
 ןעמ טפור גנודניצטנע-נעגיוא עדנעקעטשנַא ןא

 ןעוווצנַארפ יד לייו"גיוא סעשיטּפוגע ןַא" |

 1801 ויב 1708 ןעשיווצ ןעטפוגע ןיא ןעבָאה

 חרצ עכולנהע ןַא .ןעטילעג ןופרעד לעיפ רהעז

 -ַאדלָאס עשילגנע יד ןעלַאפעב ךיוא טרָאד זיא

 -לָאס יוד .(.ד.ו) ריקוָאבַא ייב 1800 ןיא עטז

 טפעלשרעפ טייהקנַארק עויד ןעבָאה ןעטָאד

 ןיא .ןעמוקעג ןענייז ייז ואוו ןיהלַארעביא

 ןעפורט עשיעּפָארוע עלַא םעמכ ןענייז 82

 -עג ןעלַאפעב רעקלעפ עשיעּפָארוע עלַא ןופ
 1888 ןיא .גנודניצטע-נעגיוא וד ןופ ןערָאװ

 ןופרעד לעיפ רהעז ןעּפורט עשיגלעב יד ןעבָאה

 "וצ ןעוָאלעגיורפ טָאה ןעמ סָאװ יד .ןעטילעג

 -רעפ טייהקנַארק יד רעדיוו ןעבָאה םעד בעיל

 .גנורעקלעפעב ענליוויצ יד ןעשיווצ טיורּפש

 יד ןעטילעג ןופרעד ןעבָאה ןעטסקרַאטש םוצ

 רעייז ייב ןעבָאה סָאװ יד רעדָא ,עמירָא-טולב

 ,ןעגיוא ערעיוו ןעגנערטשנָא טפרַאדעג טייברַא

 עלקנוד ןיא טניואוועג ןעבָאה סָאװ יד רעדָא

 עועיד רַאפ ןעמָאנ רעשינכעט רעד .רעזייה

 ןוא .(.דז) .ַאמָאכ ארט" :ןוא טיוהקנַארק

 -ַארגומוא ןַא ןַארַאט זיא סע ָאוװ דנַאל ןעדעי

 -סווא טייהקנַארק עויעד טרעוו ץעזעג סנָאוצ

 .ןעסָאלשעג

 סָאװ סקַאװ רעלעג רעד ,רעטוּפ-נעגיױא

 עקנַארק ןופ ךַאלעקניו יוד ןיא ךיו טגווצ

 ןעשַאװסווא :זוא לעטומ עטסעב סָאד .ןעגווא

 טמוק סע יוו טפָא ווּוא ,רעסַאו עמראוו טימ

 .רהָאפ

 דניב רעד ןופ גנוקידרעפ יד ,לעֿפ-נעגיױא

 יד ןופ דנעגעג רעד ןיא ,גיוא םעד ןיא טיוה
 ןעבעל ןופ טהעטשטנע סָאד .ןעטלַאּפש-רעדיל

 וצ ויב .ערעפסַאמטַא עגיטרַא-ביוטש ַא ןוא

 .הואר רעד וצ ךילדעשנוא דַארג ןעסיוועג ַא

 ןַא זיא ןַאד םהעווקעבנוא רעבָא סע טרעוו

 .גידנעוומיונ עיצַארעּכָא
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 סעבילריקליוונוא ןַא ,ןרעטיצ-נעגיוא

 סָאד .ןעגיוא עדייב רעדָא ןויא ןופ ןרעטיצ

 ןוא ,לַאטנַאזורָאה סלייטנעטסרהעמ טריסַאּפ

 -סערג םוצ ךיוא ייא .לַאקיטרעװ ןעטלעז רהעז
 ןָאק ןוא ,רעלהעפ רענעריובעגנָא ןַא לייט ןעט

 -ניואוועג עטכעלש ַא ךרוד ןעמוק ךיוא רעבָא

 "רַא סָאו עכלעזַא .סיוא טייהדניק ןופ טייה

 רהעמ ןענייז ןרעמיצ עלקנוד ןיא ןעטייב

 ערעדנַא יוו טיוהקנַארק עזעיד וצ טצעזעגסיוא

 ןעגנערטשוצנָא ךיז טרעדָאפ סע ואוו טרָאד

 רעדָא ,גנוטכיילעב עטכעלש רעטנוא ןעגיוא יד

 -נעגעג עדנעהילג רעדָא עסייה ףיא ןעקוק וצ

 עכילנהעוועג ַא ןרעטוצנעגווא זיא עדנעטש

 ,גנובעגמוא עטכיופ ,טפול עניירנוא .ךַאז

 "נוזעב ,רעּפרעק ןופ דנַאטשוצ רעטפַאהקנַארק

 ןייק ךיוא סָאד זיא -עמרַא-טולב ווב סרעד

 גנלדנַאהעבכ וד .טייקכילנהעוועג רעסווא

 ןופ גנוגיטייזעב רעד טימ ןעביוהנָא ךיז ףרַאד

 .ךילגעמ זיא סע יו טייוװיוזא ןעכַאזרוא יד

 עצנַאג סָאד ןעקרַאטש ,ןעלירב עיולב ןעגָארט

 .טפול עשירפ ןוא הור ךרוד םעטסוסדנעוורעג

 ."ןייצ" ז ,ןייצ-נעגיוא

 -עג רעכילדניצטנע ןַא ,רַאטַאק-נעגיױא

 וד ךרוד ןעלהיפ ךיוא ךיז טוָאל סָאװ להיפ

 -נַאטשוצ םעד ןיא ןייז ןעק ךַאזרוא ןייז .זָאנ

 -נוורנוא ךרוד לַאקָאל ךיוא יו ,רעּפרעק ןופי
 ךַאזרוא יד רעהירפ גיטיונ זיא סע .טייקכיל

 ץגעלשמוא עמרַאוו-יול ןַאד ,ןעגיטיוזעב וצ

 .ןעכַאמ וצ רעדעב-נעגיוא רעדָא -

 רעד ןופ גנולקיווטנע יד ,רוטלוק-גיוא

 יד רעטנוא ןעפרָאװרעטנוא זיא טפַארק-העז
 ןיא גיוא סָאד עכלעוו ןעשיווצ ןעגנוגנידעב

 ;ךיילג ןעהעו ןעגיוא עלַא טינ .גיטעהט
 / ,טייקפרַאש רעד ןיא ןה ,טייקטייוו רעד ןיא ןה

 יד ןעטיװצ טייהנעדעישרעפ רעד ןיא ןהו

 :נוה-ױהָאו וצ טרעדנוה-רהָאי ןופ .ןערעילָאק

 .ןעטקנוט עזעיד עלַא ןיא ךיז סע טרעדנע טרעד

 וצ טסואװעג טינ טָאה רעמָאה זַא טגָאז ןעמ
 -לעקנוד ןוא ץרַאוװש ןעשיווצ ןעדיישרעטנוא
 זיא עכלעוו יורפ יד זַא טסייוו ןעמ .יולב

 רעדיילק ערהיא טימ טגיטפעשעב גידנעטש
 סָאװ ןַאט רעד 'יוו רעפרַאש ןערעילָאק טהעז

 -יווטנע רעלַאמ רעד .גיברַאפנויא ךיז טעדיילק
 גנוריטַאש עדעי ןעהעז וצ גיוא ןייז טלעק

 -לַארטקעּפס רעד ןוא ,ברַאפידנורג עדעי ןופ

 םעד ןיא ןעברַאפ רהעמ טהעז רעקיטילַאנַא

 .רערעדנַא רעכלעוו דנעגריא יווװ ןעגיובנעגער

 ּפָאקסעלע" םעד ךרוד טהעזו סָאנָארטסַא רעד

 רעטייוו לעיפ ןוא רעפרַאש לעיפ ,רהעמ לעיפ

 .גווא עשיטָאנַארטסַא-טינ עטספרַאש סָאד סלַא

 טיוהיצענ וד יוװ ךָאנ טזייוו עיגָאלָאיזיפ יד

 עסיוועג ַא ןוא גנוביא רעד טימ ךיז טרעדנע

 ןערעוו ןעגנורעדנע עזעיד טימ סָאד ןוא ,ךַאז

 יד .גיוא םעד רַאפ עפירגעב עיינ רעכולגעמ

 רעביא ףירגעב ַא זיולב ןעבָאה רעקלעפ-רוטַאנ

 -ןערעילָאק ןופ להָאצ עניילק ַא

 ןוא ןָאסיָאּב ןופ יד ,עכילטסניק ןעגיוא
 ןענעיד ןעגווא עכילטסניק ענעדניפרע זירַאּפ

 -שעגסיוא ןא ןופ םיֹור םעד ןעליפסיוא וצ (1
 ענעבילבעג יד ןעציש וצ (9 ,גיוא םענעטינ

 ןוא ,לעביא עדנעלַאפנייא ערעסיוא ןופ ןעלייט
 רעיוז ןוא רעדילינעגיוא יד ןעטלַאה וצ (8

 ןופ ןעטיהרעפ וצ ייז ןוא ,םרָאפ ןעכיליטַאנ

 טכַאמעג ןערעוו ייז .גנודנוצטנע ןַא ןעגורק וצ
 .זָאלג ןופ ןוא לעמַאנע ןופ ,דיָאלולעצ ןופ

 םעד ןופ לעדָאמ םוצ טכַאמעגכָאנ ןערעוו ייז

 -ָארטעג רָאנ ףרַאד גיוא ַאזַא .גיוא ןעטדנוזעג

 טינ סע טלהיפ ןעמ יוװ גנַאליױזַא ןערעוו ןעג

 -עב גיוא ַאזַא ןעמהענסוירַא םיוב .גיטסעל

 ןעמ ןוא ,עקליּפש ַא טימ ךיו ןעמ טנעיד

 .ןייר ןעטלַאהוצ סע טגרָאז

 רהעז םעד בעילוצ ןעטייהקנַארק-נעגיוא
 ןייז ןוא גיוא םעד ןופ יובעג ןעטריצילּפמָאק

 ויא ןעגנוגנידעב סגנורהענרע עטקערידנוא

 ענעדעושרעפ ןצ טצעזעגסווא גידנעטש סע
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 46 ךילניישנעגיוא
 א יי יי יי שא א יי יא א יא אה יא עט עי יו עי ץיס יה ,עיה עמ עה עה עי עי יה שי עי עי עוו עי ,עייה עי שיט עי
 6 6 0 0 ר סא 0 סע א 0 טו או סע טו טאש יט 0 אש רו 0 ראש 0 ר ירא ר ר א א ר לא א א ר ר א יו רע א א לא עי א יא א א א עי אש א ראט עי

 עועיד ןופ רהעמ ןעדייל רענעמ .ןעטייהקנַארק

 ןענייז ייז לייו ןעיורפ סלַא ןעטייהקנַארק

 -טסודניא עכילרהעפעג עלַא ןיא טגיטפעשעב

 ןעטייהקנַארק-נעגיוא ןעמוק לָאמטפָא .ןעיר

 יוו רעגיײטשַא ,ןעטייהקנַארק עכילרעפרעק ןופ

 -כוולב ,םויטַאמוהר ,עזָאלוקרעבוט ,סיליפיס

 "עג ,ןעטייהקנַארק-צרעה ,גנוּפָאטשרעּפ ,טכוז

 עלַא ,ןעדייל קרַאמ-נעקיר ,טייהקנַארק ןריה
 וד ףיוא סולפנייא ןעטקעריד ַא ןעבָאה עזעיד

 ןעטייהקנַארק ןעגיוא יד טלייט ןעמ .ןעגיוא

 : ןעּפורג 14 עדנעגלָאפ ףיוא

 םמַארק ןוא ,גנומהעל ,טייקגיטכיזצרוק (1

 ;ןעטייהקנַארק לעקסומדנעגיוא (9

 ; ןעטייהקנַארק דיברָא (8
 | ; ןעגנודנוצטנע קַאז-נרערט (4
 רעגייטשַא ,ןעטייהקנַארק רעדיל-נעגיוא (9

 -טנע ,ןרָאק-לעגָאה ,ןרָאק-נעטשרעג יווװ

 ; םויּפָארטקע ןוא ,םויּפָארט

 -פיד ,רעּפירט-נעגיוא ,רַאטַאק-נעגיוא (0

 -שעג ,עזַארעסק ,עוָאלוקרעבוט ,עירעט

 ;טיוה-דניב רעד ןופ טסליוו

 ;ןקעלפ טיוה-נרָאה ,ריוושעג טיוה-נרָאה (7

 טטייקכילגעוװעב ,טסליושעג סיריא (8

 ; ןעגנורעטש

 ;ןעטייהקנַארק םעטסיסינעזניל (9

 :ןעטייהקנארק טיוה-רעדַא 0

 ;טיוהיצענ רעד ןֹיא גנודנוצטנע 1

 וורענ-העז ןיא גנודניצטנע ןוא יּפָארטַא 2

 ;טיוה-רעדעל רעד טפערט סע סָאװ סעלַא 8

 .רעּפרעקדזָאלג םעד טפערט סָאװ סעלַא (4

 .ןעטיוהקנַארק-נעגיוא ןעטיהרעפ וצ

 ןעגירק זומ דניק ענעריובעגיינ סָאד

 .ךעלעגיוא וד רַאפ טיײקמַאזקרעמפיוא עדעו

 .ןעגעג ךעלעגיוא יד טימ ןעפָאלש טינ לָאז סע

 טימ טכיל ןעלעסקעוו גנילצילּפ טינ .טכיל

 טינ ויז ךיוא .רעלעגיוא יד רַאפ שינרעטסניפ

 וומ ןעמ .טכיל ןעקרַאטש ַא ןיא יורפ ןעזָאל

 ַא טימ ןעשַאװסיוא ךעלעגיוא יד גָאט ןעדעי

 -ַאװו סעמרַאוװ-יול ַא ןיא טקניטעגייא ןעּפַאל

 רהעמ ןעכיורבעג טינ ןעּפַאל םעד ןוא ,רעפ

 ךיז טוָאל סָאװ טייקטכייפ עדעי .לָאמנייא יו

 -יוא ןַא ןופ ןמיס ַא זיא ,ןרערט ןיוחַא ,ןעהעז

 ןוא טלָאמעד טכער זיא סע .טיײהקנַארקנעג

 רָאָאּפַא ןוהטוצניירַא רעסַאװ ןעמרַאוו-וול םעד

 ןעגויצ רעבָא ךיז טמהענ ./לָאסייל" ןעּפָארט

 עטלַאק ןעגייל ןעמ ףרַאד ןַאד טייקטיוד ַא
 טזָאל ןעמ ("גַאלשמוא" ךיוא .ד.ז) ןעסערּפמַאק

 -רעפ סָאד ,ּפמָאל ַא וצ טנהָאנ טינ דניק ןייק

 טמהענ סע ןעוו .טייקניטכיוצרוק טכַאזריא

 ןעציז ןעזָאל טינ סע ןעמ רָאט להוש ןיא ןהעג

 -לעומעד סווא ריּפַאּפ םוצ טנהָאנ ןעגיובעגיוא

 ןעצעזסיוא טינ גיוא סָאד לָאז ןעמ .דנורג ןעב

 טרעוו טיוה-צענ יוד ,טכול סעקרַאטשוצ ַא וצ

 -בָא .ו) טייקכילצרעמש וצ טציורעג ךרודַאד

 ןוא לַאפ ַאוַא ןוא .(?עצייר -טכיל עדנעגנילק

 עסייוו ףיוא ןעקוק ןעמהענ וצ שיטקַארּפ סע

 :עגעג ןעגיוא יד ןעביוהפיוא רעדָא ריּפַאּפ

 .ןירַא טייקטייוו רעד ןיא ןעקוק ןוא לעמיה

 ַא ףיוא ןעביירש רעדָא ןעזעל טינ רָאמ ןעמ

 | .ףיורַאד טניוש ןנוז יד תעב ריּפַאּפ

 -ווטש ַא ,גיוא ןיא ןיירַא סעּפע לָאמַא טלַאפ

 טםימ דיל-נעגיוא סָאד לָאז :ג.ד רעדָא עלעב

 רעפמיוו םייב ןערעוו ןעפירעגעגנָא דנַאה ןייא

 םעד טימ ןוא ןעצרישפוורא לעסיבַא םהיא

 ןעמווז עלַא ךַאנ ןעגעוועב ןעמהענ לעּפַא-גיוא

 -נעגיוא עשינָארב .ןעמוקסיורַא טעוו סע זיב

 ךיז ןעגיטפעשעב ייז ןעוו טוג ןוהט עקנַארקו

 לעמיה ןעוורפ םעד רעטנוא טייברַא טימ

 .יירענטרעג רעדָא טייברַא-דרע טימ לעיצעּפס

 רַאפ טניישרע סָאװ סָאד ,ךילניישנעגיוא

 ןהעז סָאד .לכש םעד רַאפ טויג ןוא גיוא םעד

 רעדיוא ,ךילכעלפרעביוא ויולב ךַאז ַא ןופ

 טינ סעּפע .טכוורעטנוא ךילדנירג טרעוו סע

 מגירק ןעמ סָאו גנוניימ ַא .סעטלעטשעגטסעפ

 .ןעטיירטשעב ךיז טזָאל סע סָאװ סָאד רעביא

 .ףךילנוושנעגיוא ויא ץַאז רערַאבזייוװעבנוא ןַא
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 .םהיא טכוזרעטנוא לכש רעד ןעוו וליּפַא

 ,"עיגָאלָאמלַאטּפָא" .ז ,לעגיּפש-נעגיױא
 ."לעקָאניב" ,"ךיירבעיל ,"ץלָאהמלעה"

 .טסיד ַא ( 004:8000:ם) ,ןרָאהסטדיוא

 רענַאקירפַא-טיוס ןופ ץניווָארּפ-ּפייק רעד ןיא

 לַאװק רעטסערג רעד טכיילעיפ זיא .ןָאינוו

 רהעז ןוא ,טלעוו רעד ןיא ןרעדעפ-סיורטש ןופ
 ײרעב זיא .ןעיצַאטנַאלּפ-קַאבַאט ןיא דנעטיידעב

 1 או 418

 648 ָאודיוא ---לעגיּפש-נעגיוא

 "סא "טאש

 ןיא ענייא .ןַארַאפ טרָאד ןענייז תוליהק ייווצ

 עטפ וד ןוא ,1888 .רגעג ,טירטס ןהָאשוד .טס

 סָאװ להוקס ורביה יד .טירטס ןעיווק ןיא

 .רֹמ ןופ הנתמ ַא זיא טעדליבעגבָא ָאד טהעטש

 ייווצ ,םימותי-תיב ַא ךיוא ןעבָאה ויז .ץושפיל

 זמחלמ-טלעוו רעד רַאפ .ןענייארעפ ןעטסינווצ

 ךייר רהעו ןעועוועג ןעדוי עגיטרָאד יד ןענייז

 .טגידעשענ קרַאטש רהעז ויז טָאה המחלמ יד

 ןעשידוו ַא טַאהעג ךיוא טָאה ןרָאהסטדיוא

 .ןרָאהסטדיוא ,הרותי:דימלת ןוא םימותידתיב

 ילעפעב ַא טימ ,סיורג רעטעמָאליק (1

 ןעניוז 11876 עכלעוו ןופ ,98,870 ןופ גנורעק
 רעד ןעפיול טקורטסיד ןעזעיד ךרוד .עסייוו

 ;רעב עטרַאוװצ עטורכ יד ןוא רעוויר טנַאפילָא

 טדָאטש-טביוה יד זיא ןרָאהסטדיוא טדָאטש וד

 "נווא 8000 ךרעב טָאה יז ,טקירטסיד םעד ןופ

 טעטמכ .ןעדוי 800 ךרעב רעטנורַאד ,רעניואוו

 -סיורטש רעד טימ טגיטפעשעב ייז ןענייז עלַא

 ןופ לייט רערעסערג רעד ,עירטודניא ןרעדעפ

 ַא ןוא רעטכוצ לעגייפיסיורטש ןענייז ייז

 עירטסודניא ןייוו יד .רעלדנעה עכַאפנויא לייט

 סנעטסרהעמ דנעה ןיא טגיל ןרָאהסטדיוא ןופ

 .עדוי גינעוו רהעז ןופ רעבַא ,ןערוב יד ןופ
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 רעכלעוו ,ןָאסבָאקיישזד רוהטרַא .רמ ,רעיעמ

 .סרעיול עטסגיטכיוו יד ןופ רענויא טרָאד זיא

 טָאה סוונעצ-נָאינוי ןעטצעל םעד טיול---

 רעדניק 5889 טימ סלהוקס 69 : ןרָאהסטדיוא

 78,000 טריצודָארּפ ;עסייוו-טינ ןוא עסייוו

 קעז 48,818 ,ייח טנופ ןָאילימ 9 ,רעפַאה קעז

 טנופ 1,089,898 ,ןענָאלעמ 68 ,ןעּפיורג

 -סיורטש טנופ 192,591 ,לעפ 95,785 ,קַאבַא

 גינָאהפ 9,988 ןוא ,לָאװ .פ 99,179 ,ןרעדעפ

 (?ַאקירפַא-הטיוס" .ז)

 ךילנהע .ןערעה (40010 טַאל) ,ָאידיוא

 -ָאטידיוא םורַאד .הי הדוא ןעשיערבעה םוצ

 (" םוירָאטידיוא" העז) .לַאאטרעה א םויר



 00 ףַארגָאטווא--- רעטעמָאודווא 549

 -עג רעטעמָאנַאס ךיוא ,רעטעמָאידיוָא

 -פרַאש יד ןעריבורּפ וצ טנעמורטסנוא ןא ןעפור)

 ןַא טימ ןעדנוברעפ זיא .רעהעג ןופ טייק

 -ַאּפַא ןעשינַאפעלעט ןוא םָארטש ןעשירטקעלע -

 .טַאר

 וד טרינימַאזקע סָאװ רענייא ,רָאטידיױא

 -עגנא יד ןערעהסיוא ךרוד ,רעכיב-סטפעשעג

 -בכרוד ןיילַא ךרוד ןוא ,טפעשעג ןופ עטלעטש

 .טפעשעג םוצ עגונב ןעטנעמוקָאד יד ןעקוק

 סע סָאוװ ביוא ןהעז וצ זיא עבַאגפיוא ןייז

 ןערָאװעג ןוהטעג זיא ןערָאװעג ןוהטעג זיא

 טָאה טַאהט ַאזַא סָאװ טעטירָאטיוא רעד טימ

 -עג ןענויז סָאװ ןעבַאגסיוא ביוא .גיטיונ

 ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז ,ןערָאוװעג טכַאמ

 וצ ייז טכער ַא ןעבָאה סָאװ ןענהָאזרעּפ ןופ
 -עגרעבירַא טינ ןענייז ייז ביוא ןוא ,ןעכַאמ

 טָאה רע .טכַאמ רעייז ןופ ןעצנערג יד ןעגנַאג

 -נוא רעד ןופ ןעכַאזרוא יד ןעניפעגוצסיוא

 ןעריטרַאּפער וצ ןוא טניפעג רע סָאוװ גנונדרָא

 טרעוו טרָאּפער ןייז .ןעניפעג טָאה רע סָאװ

 ןייז ןוא טרירָאנָאה זיוהיסטכירעג ַא ןיא
 -וידעב רהעז זיא ןעכַאז טָארקנַאב ןיא טכַאמ
 טגנעה ןעטריטָארקנַאב ןופ לַאזקיש רעד ,דנעט

 .רָאטידיוא םעד ןָא לעיפ

 עשימיור יד ,לַאַאז-רעה ,םוירָאטידיױא

 םעד ןענַאטשרעפ רעטנורַאד ןעבָאה ןעטסירוי

 "פַאַאזרעה" סלא טצעו ".לַאַאז-סטכירעג"

 -ונוא ןוא ןעימעדַאקַא ןיא ןעגנוזעלרָאפ רַאפ

 ןופ רעמיצ-כערפש סָאד ךיוא .ןעטעטיזרעוו

 .עכריק רעדָא רעטסי ולק

 -רעווש ראפ טנעמורטסניא ןַא ,ןָאֿפידוַא

 ןיא ,סעדָאהר .ס .ר ןופ ןעדנופרע ,עגירעה

 עגיטרַא-רעדעפ א סיוא דנעהעטשעב  .ָאגַאקישט

 -יוא יד וצ טרעוו עכלעוו ,עטַאלּפ"קושטוַאק

 -לַאש וד ןוא טגיילעגוצ רענהעצדדיונש ערעב

  ןעכַאנקיּפָאק םעד ךרוד ןַאד ןעגנירד סעילַאווכ

 .ןעוורענירעהעג יד ףיוא

 ,רעכילטשריפ ,רעדנערעיגער ,ץנעידיוַא ||
 ןענהָאזרעּפ ןופ גנַאפּפמע רעכילרעזייק רעדָא

 ןעגעוו ןעטרָאּפער ןעבעג רעדָא ןעמהענ וצ

 סיוא טמַאטש .ןעסערעטניא-סטַאַאטש עגיטביוו
 םאוקרעמפיוא = 2061601184 ןעשינייטַאל םעד

 -וסיירּפ ןעטלַא ןיא .ןעדנעדייר םעד ןערעה

 -סטכורעג ןיא סעצָארּפ א :ךובצעזעג ןעש

 תונעט יד ןערעה ףרַאד רעטכיר רעד ואוו זיוה

 /,עשטייד ןיא טנַאקעב .עדנעטיורטש יוד ןופ

 ,עשידנעלָאה ,עשונעד ,עשווווצנארפ ,עשילגנע

 רעטנוא ןעכַארּפש עשיסור ןוא עשינעילַאטיא

 .ןעמָאנ ןעבלעומעד

 ח:- ( 4108086 .כירג) ,עינַאגָאטױַא
 -רע עשינַאגרָאנוא סיוא ענַאגרָא ןופ גנוהעטש

 .(גנוגויצרוא העז) .ןעטייקיגסעילפ-סגנורהַאנ

 -טסבלעז (תט?080089) .עיזָאנגָאטױַא

 "טנעק ענעגויא ףיוא :שיטסָאנגָאטוַא .סינטנעק

 "רע ענעגיוא ףיוא ןעציטש ךיז .ןעהור סינ

 .גנורהַאפ

 -טסבלעז (431080ת688) ,סיזענעגָאטױַא

 ןעדליב סָאד :עימָאטָאנַא רעד ןֹוא .גנוגייצרע

 -ביז ןופ ןעהעטשטנע עכלעוו עבעוועג ןופ

 ןיא .ערעדנַא ןופ ןעמַאטשוצבָא ענהָא טסבלעז

 -טנע עכלעוו עשינעפעשעב :עיגָאלָאיב רעד

 ענייק ןעבָאה ןוא טסבלעזכיז ןופ ןעהעטש

 (סיוענעגָאובַא העז) .ןרעטלע

 ,טפירש-טסבלעז (שיכירג) ,ףַארגָאטױַא

 ןעלמַאז סָאד -- .ןעבוורש סעגידנעהנעגייא

 -נהעזרעפ עגיטכיוו ןופ ןעטפירשרעטנוא ןופ

 לעיפ יוװַא ןעוועג לָאמנייק ןיא ןעטייקכיל

 -נוא טמַאטש יז .מנייה יוװ עדָאמ רעד ןיא

 ןוא טרעדנוהרהָאי ןעמ16 םעד טייז רהעפעג

 טָאה טעמיזָאירוק רעד סיוא .דנַאלשטייד סיוא

 וצ טלעקיווטנע גנולמַאז עיפַארגָאטיוא יד ךיז

 טצעי טלהָאצ ןעמ ןוא טפעשעג סעכַאפנווא ןא

 עסיורג ןופ ןעפַארגָאטיוַא ראפ ןעזיירּפ עסיורג

 ןעמ טָאה דנַאלגנע ןיא .ןעטייקכילנחעזרעּפ



== 
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 טי טיי א

 םעד ראפ 9100--טנופ 20 טלהָאצעג ןיוש

 -קנארפ ןיא .ףארגָאטיוַא ס'ןָאסמָאהט טעָאּפ

 יָאּפמָאק םעד ןופ הַארגָאטיוא סאד טָאה ךייר
 עועיד .קנַארּפ 900 טכארבעג לעדנעה טסינ

 א טכַארבעגסיורַא ןעבָאה ןעזיורּפ ענעגושמ

 טימ ןעטפירשרעטנוא עטשלעפעג ןופ עסַאמ

 -נַארפ רעד ןופ דעילגטימ א טָאה ןעמ עכלעוו

 ןעמָאנ םעד טימ עימעדַאקַא רעשיזיוצ)
 60,000 וצ זיב טלעדניושעב 2{ ,698

 ריפַאד טָאה רעלדניווש ןייז ןוא .סקנַארּפ

 יד ןעשיווצ .סונגנעפעג רהָאי 2 ןעמוקעב

 ןעועוועג ןענייז ןעטפירשרעטנוא עטשלעפעג

 ,דרַאלעבַא ,יַאלעבָאר ,ָאשיטַאקָאב ,ָארטַאּפָאעלק

 סע .ג.ד.א תואירק-שיא הדוהי ,רַאזעצ סוילוי

 -וקעּפס וצ ןירַאד םַאזהטַאר טינ םורָאד זיא

 .ןעריל

 טייהקנַאק א ,עינַאמָאפַארגָאטױַא =

 .ןעטפירשדנַאה ןעכוז וצ טפַאשנעדייל רעדָא

 סעצַארּפ א .קורדרעביא ,עיפַארגָאטױַא

 -עג טניט עטעפ ךרוד ןעגיטלעפלעיפרעפ וצ

 -ווא ףיוא ןעגנונכייצ רעדָא טפירש ענעבירש

 -עב גיא רעיּפַאּפ סָאד .רעיּפַאּפ סעשיפַארגָאט

 ,םוקיבַארַא ימוג ,רעטסיולק טימ ןעכָארטש

 -ַאלג א .ןירעצילג ןוא ,טוגימוג ,ןיטַאלעשז

 עבלעזיד טימ ןעכַארטשעב ,ןייטש-רעקורד רעט

 העו) .קעווצ ןעבלעזמעד ןעניד ןָאק ןעפָאטש
 .(עיפַארגָאטקעה

 (4340-46-16 שינַאּפש) ,עֿפ-ַאד-ַָאטיזַא

 -ַאטש .ןעינַאּמש ןיא לעיפשיוש רעכילטסויג
 (08?86 1106 ןעשינייטַאל םעד סיוא דנעמ

 רעד ןיא עינַאמערעצ ַא + .טקַא-סנעביולג ==

 -רעפ יד עכלעוו טימ עיציזיווקנוא עשינַאּפש

 .ןערָאװעג טפָאומשעג ןענייז רעצטעק עטמַאד

 -סרהעמ ןעדנופעגטַאטש טָאה עפדַאד-ָאטיוא יוד

 עשיליוטַאק טסנָאז רעדָא עגַאטנָאז ןיא סנעט
 יד ןענייז ןָאיסעצָארּפ רעד ןיא .ןעגאט-רעוופ

 סיוארָאפ ןעגנַאגעג ןעכַאנָאמ רענַאקינימַאד

 עפ ַאדדָאטווא -- ַאינַאמָאפַארגָאטווא

 קיימ עיימשייט שיט יי קייט עייט עי ראט ר

 ךָאנ .עיציזיווקניא רעד ןופ ןהָאפ רעד טיט

 -עג טָאה רעכלעוו רענייא טגלָאפעג טָאה ויז

 .סקיפיצורק א גנַאטש ןעכווה א ףיוא ןעגָארט

 עכלעוו יד ןעגנַאגעג ןענייז עזעיד רעטניה

 רעטניה .טגידַאנגעב טָאה עיציזיווקניא יד

 - -רעפ טָאה עיציזיווקניא יד עכלעוו ,יד ייז

 -עג ןענייז עזעיד .טדיוט םוצ טלייהטרוא

 עגיציּפש עכיוה טימ טעדיילקעגנָא ןעזעוו
 -סיוא ןעועוועג זיא סע עכלעוו ףיוא ןעצטימ

 ןעטיירב א ,ןעמַאלּפ ןיא לעפייט רעד טלהָאמעג

 ןופ לערעש ןעטלהָאמעגסיוא ןא טימ טַאלַאכ

 עטציירקעג ויווצ ףיוא ּפָאק ןעכילשנעמ א

 טרהיפעג ,סוּפרָאב ,רענייבנעכָאנק עכילשנעמ

 רעטניה .ןעמייז עדייב ףיוא רעטיה ייווצ ןופ

 ןעּפופ עטכַאמעגכָאנ ןעגָארטעג ןעמ טָאה ייז

 רעטניה .ןעפָאלטנע ןענייז עכלעוו רעדניז ןופ

 טלהָאמעב ןעגרַאז ןעגָארטעג ןעמ טָאה עזעיד

 ןעבָאה טצעלוצ ןוא ,ןעמַאלּפ ןיא לעפייט טימ

 -ָארּפ יד .רעטסעירּפ ןופ להָאצ א טגלָאפעג
 -טביוה יד ךרוד טרישרַאמכרוד טָאה עיסעצ

 ךיז ןעבָאה עכריק עדעי ויב .ןעסַאג

 -נָא ןעו .הלפת א טגָאזעג ןוא טלעטשעגבָא

 טָאה ץַאלּפ ןעטמיטשעב םעד ףיוא ןעמוקעג

 -וורג םייב טלעטשעגקעווא עטמַאדרעפ יד ןעמ

 םעד ןעועלעגרָאפ ייז טָאה ןעמ ןוא ץיירק ןעס

 םעד ךָאנ .עיציזיווקניא רעד ןופ טערקעד

 א ןיא לייהטרוא-טדיוט םעד ןופ ןעזעלרָאפ
 ןוא ןעטמַאדרעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ רעטמַאעב

 רעד ףיוא ןוהטעג פאלק ןעטכיול א םהיא טָאה

 םהיא ןענייז ןעטייק ענרעזייא ערעווש .טסורב

 ,סיפ ןוא טנעה יד ףיוא ןעראוועג טניילעג

 טרָאד .סינגנעפעג ןיא טרהיפעגקעווא ןוא

 "ער רעכלעוו ןיא טגערפעג םהיא ןעמ טָאה

 טָאה רע ביוא .ןעברעטש ליוװ רע ןָאיגיל

 יוזא רעשיליוטַאק-שימיור רעד ןיא טגָאזע

 ערעדנַא יד ןוא ןעגרָאװרע םהיא ןעמ טָאה
 -נעבעל ,רעיופ םוצ ןעבעגעגרעביא ןעמ טָאה

 .ןערעוו וצ טנערברעפ גיד

 ּויְז
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 טעראר אר טא יי ר לער שא ירא לא ירא ,לראיעל יל טייר לשיר יירא יר לעיליראטערירא ירא ישרא יש יי ,י ,טש יי ,יא ,ףיריירא יא לי יא ,אי יא , יירייאיא יירא ,שיא ייירא ייי

 ר 0 עי עי עי עי 0 0500 עי 20,000, קי עיי עי סקס שיסט קיט שיט סייט קי קיש עס קי שיסט קיש קיט ץיס שיס שיט שיינ קיס שיס שיט יו-עס שיקס שיינט קי

 ראפ ןערָאװעג טיירבעגנָא זיא רעגנַארפ ַא

 .רעדנוזעב ןעכילקילגנוא ןעדעי

 טָאה ןוא ןעכילקילגנוא םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא

 םוצ ןעבעגוצרעטנוא ךיז טרעדָאפעגפיוא םהיא

 רע וא ןעהעזעג טָאה רע סלא .םוטנעטסירק

 םהיא רע טָאה ,ליוו רע סָאװ ן'לעוּפ טינ ןָאק
 ראפ ןעטלַאהעגנָא טגידערּפ ןעסיורג א טימ

 לַאוװק ןעטסערג םעד רעטנוא ןעדנוטש עגינווא

 -נַארפ םעד רעטנוא ךיז טָאה רעויפ סָאד זיב

 ןברק רעכילשנעמ רעד ןוא טרעקַאלפוצ רעג

 -נעעג ןעבעל ןייז ןעמַאלּפ יד ןעשיווצ טָאה

 יד ןופ ןעמוּפ 'ד ןענייז רעטעפש  טגיד

 -ָאוװעג ןעפרָאוװעג רעיופ ןיא ךיוא ענעפָאלטנע

 -ולבעגרעביא יד ןענייז רעוופ םעד ךָאנ .ןער

 ןעבילקעגנעמַאזוצ רעניוב עטנערברעפנוא ענעב |

 ןעגרַאז יד ןיא ןעטלַאהעב ןוא ןערָאוװעג

 .ןערָאװעג ןעבָארגעב רעטעּפש ןענייז עכלעוו

 -עב עיציזיווקניא רעד ןופ ןענייז עכלעוו יד

 רעטעפמש גָאט א ןעבָאה ןערָאװעג טגידַאנג

 טינ ןעלעוו ייז זַא ןערעווש גילייה טוומעג

 ייז טָאה ןעמ ןעצרעמש עכלעוו ןעגָאזסיוא
 וצ .ןעזָאלעגיירפ ווז טָאה ןעמ ןוא ,ןוהטעגנָא
 -ַאלעגנווא טפָא ןענויז ןענָאוסעצָארּפ עכלעזַא

 טפָא ךיוא ןוא טוולילעבָאנ ! יד / ןערָאוװעג ןעד

 ;גונעק רעד

 -לַאהעג ןענייז עכלעוו ןעטגירערפ יה ןופ

 ןבוק עכילשנעמ סָאד רָאפעב ןערָאװעג" .ןעט

 סענווא זיא ןערָאװעג טרהיפעג ךלומ םוצ טא

 ןיא ןעבירשעג זיא סע .ןַארַאפ טצעי ךָאנ
 *8611מ20 טלעטיטעב ,ךארּפש רעשיזעגוטרָאּפ
 ףאשיבצרע ןופ טסַאפרעפ 0 210 1084

 שידוי םעד ןופ ןוא ןָאבַאסיל ןיא רָאנַאגנַארק

 -רעפ טיוצ רענעי וצ ָאטעינ דוד ןעטרהעלעג

 זיא טגידערפ יד .ןעראוועג טריזיטירק דנעטכינ

 - ראפ יירעדרעמ עגיטולב-טלַאק .ןגפ..רעטסומ .א
 ךיז ןעוומ רעדרעמ עכַאפנווא רַאגָאז עכלעוו

 עטלהעוועגסיוא טעטלַאהטנע יז .ןעמהעשרעפ

 :רעגויטש א .םיאיבנו הרות ןופ םיקוסּפ

 רעטסעורּפ א

 טּפשמרעפ םענוואי

 סטשינ טָאה ןַאד ןעגידנעעב וצ עפדַאדדָאטיוַא |

 א ווא רע ןוא"

 ןוא טביורעב קלָאפ

 .טרעדנילּפעג

 טקיטשרעפ ,עלַא

 ןוא ןעלהעה יד ןיא

 וד ןיא טקעטשרעפ

 ןענייז ייז רעקרעק
 ביור םוצ ןערָאװעג

 -עג .רעטער א ענהָא

 זיא סע ןוא טרעדנילּפ

 רעכלעוו רענווא ָאטונ

 -וצ ביג" ןעגָאז לָאז

 ."קור

 טינ רעריטרַאמ ןעשידוי םעד טָאה סע

 ןייז יוו ןערעה וצ ,ןעקנערק טזומעג גינעוו

 "סייט יד ןעגיטרעפטכערעג וצ טכוז רעדרעמ

 םעד סיוא ןעטַאטיצ טימ ןעטַאהט עטסשיל

 ךיו זיא רע ןעכלעוו ראפ ,טנעמַאטסעט ןעטלַא
 .בירקמ

 (99 'במ היעשי)

 ,ןסשו זוזביםע איהו

 .םלכ םירוחב תהפה

 ןאבחה םיאלכ יתבבו

 ןיאו הסשמ ובל ויה

 .בשה רמא ןיאו ליצמ

 ןערָאװעג טעדנירגעג ןעניוז עפדַאדיָאטיוא

 טעטיירבעגסיוא ךיז ןעבָאה ןוא 1481 ןיא

 -וא ,ךיירקנַארּפ ,לַאגוטרָאּפ ,ןעינַאּפש רעביא

 ,ָאקיסקעמ ,דנַאלרעדעינ ,ַאטלַאמ ,ןָארַא ,ןעילַאט
 ףעזָאי זויב ,ןעידניא טסָא-ןוא-טסעוו ,ורעּפ

 .1818 ןיא ןעפַאשעגבָא יז טָאה ערטַאּפַאנָאב

 ןיא ןעועוועג זיא עפדַאדיָאטיוא עטשרע סָאד

 ייב ,ָאקיסקעמ ןיא עטצעל סָאד ןוא עליוועס

 טנערברעפ .זיא ןברק רעטצעל רעד ןעכלעוו

 ןיא .סָאללערָאמ ןעמָאנ םעד טימ ,ןערָאװעג

 יד ףיוא ןערָאװעג טנערברעפ ןענויז ןעצנַאג

 יד ןופ .ןעשנעמ 841,091 ,סעפדַאדיָאטיוַא

 עטסכייר יד ןעזעוועג עלַא טעמב ןענייז ןעדוי

 יד ןופ ןענהָאזרעּפ עטסנעהעזעגנָא יד רעדָא
 לַאנובירט סָאד טָאה םיוק - .רעדנעל עטנַאנעג

 סָאד ףיוא ןעבעל ןייז

 םעד ראפ וליפא זיא רע ביוא

 ענייז ןעבָאה ןעברָאטשעג גָאט

 .ןעפלָאהעג

 ןעטמיטשעב



 םזיעהטָאטיוא --- טקַאדידָאטיוא
 ליל יי טראל ר יט יי עלי יא ירא ישי יי לי א ישו ליסא קל יא ישא יאר ויי עומר וע יי אי וו וייל לי טייל על לט לו עושר שא לא סי יאיר "שא ולא, אט לט טיי
 5500 ר יא א ר א ר א ר ירא רע לא יש סא ר לא ר ר ר ראש א ר ר ראט ר ר ר רע ר רע רע עא רע אש רע אטא טיי א

 .ןערעוו ןעפרָאוװעג רעייפ ןיא טזומעג רענייב

 ערהע ןא ראפ ןעטלַאהעג סע טָאה רעדעי

 עיסעצָארּפ רעד טימ ןעדַאלעגנווא ןערעוו וצ

 טרוסנָאנַא ןעמ טָאה רעהירפ ןעכָאװ .ןהעג וצ

 יד ןופ ןעכריק ןיא טָאה ןעמ  .עדַארָאּפ יד

 סע לעיפיוו טכַאמעגטנַאקעב רעטנורַא לעצנַאק

 .ןערעוו טנערברעפ גָאט ןעועיד ןיא ןעלעוו

 ןוא גנורעייטשייב ךָאנ טרעילעּפַא טָאה ןעמ

 ןח ןעניוועג וצ גונעג ןעבעגעג טָאה רעדעי

 .עכנעמ עדנעלטעב ֹוד ןופ ןעגיוא יד ןיא

 1078 וַאמ ןיא ןעמ טָאה דירדַאמ ןיא

 א ןייז טעוו ינוי ןעט90 ןיא סָאד טריסגָאנַא

 רעדעי .עפיַאדרָאטיוא לארענעג א ןופ עדאראּפ |

 טייברַא טימ ןעגָארטייב וצַאד טעוו סע רעוו

 רעד ןיא ןעמהענ לייטנַא טעוװו טלעג רעדָא

 טעוו עיציזיווקניא עגילייה יד עכלעוו הכרב

 יַאה ףיורַאד דלַאב .עדנעזעװנַא יד ןעשנעב
 רעטייברא ערעייז טימ רעטסיימיוב 90 ןעב

 ויז ןוא טייברַא רעד וצ ןוהטעגמהענ א ךיז

 רעטַאעהטיפמַא ןא טלעטשעג גיטרעפ ןעבָאה

 םעד ויב ןעט98 ןופ ןעפיוהרעטייש עלַא טימ

 ןעבָאה ייז תעב רעטייברא יד .ינוי ןעט8

 ןעבָאה ןיירא ץלָאה ןיא לעגענ יד טּפַאלקעג

 ןעביולג םעד רַאפ ,קילג טימ" ןעפורעגוצ ךיז

 -סיוא טָאה סע ןעוו ןוא ?!טסירק סוזעי ןיא

 רימ" ןעפורעגסיוא ייז ןעבָאה ץלָאה טלהעפעג

 -וצרעדנַאנַאפ רעזייח ערעזנוא טיירעב ןענייז

 -ופֹמַא סָאד -- .ןעבעג ץלָאה ידכב ןעּפַאלק

 םעד ףיוא ןעראוועג טלעטשעג זיא רעטאעהט

 סופ 199 ןעזעוועג זוא סע 21272 118ץ0/

 םעד רעביא סופ 13 ,טיירב סופ 100 ,גנַאל

 -ילדיז רעד עגנעגנייא ייווצ טימ ,ןעדָאבידרע

 דנַארג םעד ראפ ןעזעוװועג זיא גנַאגנייא רעכ

 גנַאגנייא רעכילדרָאנ רעד ןוא רָאטיזיווקניא

 -עוועג טרָאד ןענייז ןרעמיצ .גינעק םעד ראפ

 ןעשירפרע וצ ךיז עטייל-לעבָאנ יד ראפ ןעז

 -רעה ערעייז ןעוו עקנערטעג ןוא זייּפש טימ
 .ןערָאװעג טכַאמשרעפ ןענייז רעצ

 4 ץעינַאמערעצ וד ךיז טָאה ןעגנַאפעגנָא

 ויב טפָא טרעיודעג טָאה ןוא ,סגאטימכָאנ רהוא

 ןענווז סע ביוא .סנעגרָאמ רהוא 9 ךָאנ בלַאה

 א טכַאמעג ןעמ טָאה תונברק עלעיפ ןעזעוועג

 "ווא ןעדעי טימ עינַאמערעצ רעגינעוו לעסיב

 -מיטשעב רעד וצ ןערעוו וצ גוטרעפ ודכב םענ

 .(עיציזיווקניא העז) .טווצ רעט

 -עגיטסבלעז (שיכירג) ,טקַאדידָאטיױא

 טפַאשנעסיוו טנרהעל סָאװ רענווא ,רעטרהעל

 ךרוד זיולב .עפליה רערהעל א ןהָא טפנוק ןוא

 -סיד ןוא ןעשרָאפ ,ןעזעל ,ןעטכַאבָאעב ,ןעקנעד
 ןיא ךייר זיא קלָאפ עשידוי סָאד .ןָאיזוק

 ןווא זיא ַאזָאניּפש ךורב .ןעטקַאדידָאטיוא

 .ייז ןופ לעּפמעוקע רעטסומ

 ,גיטפערק - טסבלעז ,שימַאנידיַאטיוַא

 -עגייא ןופ סָאװ סָאװטע : דנעקריוו-טסבלעז

 .טקריוו ךיז סיוא טפַארק רענ

 -עטעגרעפ-טסבלעז ,סומזיאעהטשיָאטיוא

 ןיא ןיולא שנעמ רעד זַא ןעביולג רעד .גנור

 -נורגעב גנואיושנַא עשיטסילַאירעטַאמ ַא .טָאג

 םינ :טגָאז רע .ךַאברעיופ גיוודול ןופ טעד

 ןייז ךָאנ ןעפַאשעג ןעשנעמ םעד טָאה טָאג

 סהיא ןעבָאה ןעשנעט יד ןרעדנָאז ,טלַאטשעג

 (1 עוייוועעב .טלַאטשעג רעייז ןיא ןעפַאשעג

 ןופ ,טלַאטשעג סָאד ךיז טעדליב ןָאוצַאנ עדעי

 שנעמ רעדעי .ּפיט רהיא ךָאנ טָאג רהיא

 םענעגייא ןיוז ןֹוא טָאג רָאפ ךיז טלעטש

 יד ןעבָאה לָאז רעיט סָאד ןעוו ןוא ,טלַאטשעג

 ךיו סע ןעק טָאג ןעגעוו ןעקנעד וצ טפַארק
 -עג ןעשירעיט ַא ןוא טָאג ַא ןעלעטשרַאפ רַאנ

 ןעשנעמ םעד טלָאו טָאג ןעו (2 .טלַאטש

 טָאה טלַאטשעג רעדָא םרָאפ ןיוז ןיא ןעפַאשעג

 ןערעוו ןעפַאשעג טזומעג שנעמ רעטכעלש רעד

 וד זַא זיא רעבָא טקַאפ רעד .לעפייט ַא ןופ

 ווו טקנופ ןעטוג םוצ גיהעפ זוא טייהשנעמ

 ןעגעג ךילדעימרענוא טפמעק סע .ןעוווב םוצ

 וצ טייצ ןופ רהוא טגעיועב ןוא רוטַאנ רעד
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 -מוא עטכעלש טפמעקעב ןוא טפמעק רע .טווצ

 וצ ןעטוג םעד ךָאנ גידנעבערטש ןעדנעטש

 עזעיד .ךיירלעמיה א וצ דרע יד ןעלדנַאוורעפ

 -ופ סרוקיּפע ףיוא טעדנירגעג ןענייז ןעעדיא

 טייקגיטעהט א" ןופ טלאה עכלעוו עיּפָאזָאל

 סלא ןעבעל סעכילקילג א ראפ ןעבערטש םוצ

 . ".ןייזאד רעונוא ןופ קעווצטּפיוה

 א ויב עדָאטעמ א ,ןָאיזופסנַארטיָאטױא

 מָאק רעד .ןעבעלעב וצ רעדיוו גנוטולברעפ

 יד ,ףעימ רָאג רעדא גירדינ טגיילעג טרעוו

 ןוא ןעביוהעגפיוא ןערעוו סיפ ןוא דנעה

 -לעוו טולב עגינעוו סָאד ,סָאד יוזא טציטשעג

 וד וצ ןעמוקוצ לָאז ןעבעילבעג ךָאנ זיא סעכ

 ןוא ןריהעג סָאד ,ןעלייט עטסגיטכיוו יוווצ

 .ץרעה

 -נוא טסבלעז ,עיֿפָאקסָאגנירַאל ָאטיזָא

 רעד .ּפָאק-להעק םענעגווא םעד ןופ גנוכוזרעט
 -ומוליא טרעוו ּפָאקסָאגנירַאל רעכילנחעוועג

 ךיז ןוא ,זלַאה ןיא טצעועגניורא ןוא טרינ

 יד .לעגעיפש א רעביאנעגעג טלעטשעגקעווא
 ןעגעלפ קאמרעשט ןוא ַאצרַאנ ןערָאסעּפָארּפ

 -וּמסקע טסבלעזכיו ףיוא עזייוו רעזעיד ףיוא |

 .ןעריטנעמיר

 -גנע ,רַאקָאטיױא רעדָא ?יבָאמָאטיױא
 (.ד.ו) ,"ןעגַאוװ-רָאטָאמ" רַאפ ןעמָאנ רעשיל

 עשירטקעלע ןַא טימ טעטַאטשעגסיוא ,ןעגָאװ ַא

 רהיא טגעוועב סָאװ ןישַאמ עשילוַארדיה רדעָא

 -טעגסיוא:טינ ןוא ענעטָארטעגסיוא רעביא

 -ָאקָאל ַא וצ ץַאזנעגעג ןוא .ןעגעוו ענעטָאר
 ןעפיול וצ ןעזיװעגנָא זיא רעחכלעוו וויטָאמ
 ןעטמיטשעב ַא ףיוא ןוא ןעיניל ענעזייא ףיוא

 | .געוו

 -עב טסבלעזכיז סָאװ .כירג ,טַאמָאטיױַא

 טַארַאּפַא ןעכילטסניק ַא רַאפ ןעמַָאנ .טגעוו

 -כירעגניוא ךרוד טסבלעזכיז טגעוועב רעכלעוו

 ןעמ טגעלפ יוזא .טכיוועג ןוא רעדעפ עטעמ

 ןעגעלפ עכלעוו קרעווטסנוק יד ןעפור ךיוא

 רעדא ןעשנעמ ןעגידנעבעל םעד ןעכַאמכָאנ

 ,ןערוגיפ עדנערעדנַאװ יוו רעגייטש א .רעיט

 עדנעהילפ ,לעגייפ עדנעגנוז ןוא עכילגעוועב

 | .וו.ז.א ,ןעביומ

 -כרוד ןעפָאזָאליפ עטלַא יד ןופ טסול יוד

 רוטַאנ רעד ןופ עסינמייהעג יד ןעשרָאפוצ

 ןעמהַָאוצכָאנ ךילגעמ יוװ םייו ווזא ןוא

 ,טרהיפעג טָאה ,רוטַאנ רעד ןופ רעדנואוו יד

 -ָאטיױַא ערַאברעדנואוו יד ןופ גנופַאש רעד וצ
 ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעבָאה עכלעוו ןעטַאמ

 וד .גנוגערפיוא עסיורג טכַאמעג טיוצ רעייז

 רַאפ זיולב סלייטנעטסרהעמ ןענייז עגיטנייה

 ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ ןעקעווצ עכילטפעשעג

 -עטניא יוזַא רהעמ טינ ןיוש םוראד ןענייז

 -ופ עגיטנייה יד .עגילָאמַא יד יוװ טנַאסער

 -עגרעביא ןיוש הדיח עזעיד ןעבָאה ןעפָאזַאל

 וטַאמָאטיוא וד ןוא ,ןעגָאלָאוזופ וד וצ ןעזָאל

 ןופ דנעה יד ןיא ןעלַאפעגניירא רַאפרעד זיא

 .רעקינַאבעמ ןוא ןעגָאלָאנבעט וד

 סיוא ןעטַאמָאטיוַא ערַאברעדנואוו יד ןופ

 עכנַאמ טלהעצרעד טרעוו רעטלַא-לעטימ םעד

 -נעגלָאפ עכלעוו ןופ ןעטכישעג ערַאברעדנואוו

 .עטסגיטכיוו יד ןענייז עד

 ןעטַאמָאמיוא ןַא טכַאמעג טָאה סימַאק .רמ

 ,ןעטנהעצרעפ םעד סיאול גינעק רַאפ עּפורג

 טימ טנַאּפשעג עטערַאק א ןופ דנעהעטשעב

 ןוהטעג קַאנק א טָאה רעשטוק א ;דרעפ ןייא

 ןעמונעג טָאה דרעפ סָאד ,לעשטייב א טימ

 זיא סע ןעוו ןוא ,שיט םעד םורַא ןעפיול

 ;טלעטשעגבָא ךיז סע טָאה גינעק םוצ ןעמוקעג

 ןעגנורּפשעגרעטנורא טלָאמעד זיא ייקַאל ַא

 -נורא זיא עמַאד א ,לערהיט סָאד טנעפעעג טָאה

 -רעפ גינעק םעד ראפ ךיז טָאה ,ןעגנַאגעגרעט

 ךיז טָאה ,טפירשטיב א טגנַאלרעד םהיא ,טגיונ

 ןיא קירוצ ףיורא זיא ןוא טגיינרעפ רעדיוו

 טּפַאלקרעּפ טָאה ויקַאֹל רעגנוי רעד .עטערַאק

 ,ץיז ןייז ףיוא ןעגנורּפשעגפיורַא ,לערהוט סָאד

 .ןערהָאפעגבָא רעדיוו זיא סעלא ןוא
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 ןעטיילפ ןעשיטַאמָאטיוֵא ןַא ןעהעזעג טָאה
 ענייז טימ טָאה רע .ךיוה סופ 6 ,רעלעיּפש

 רעד יוו דָארג טיילפ רעד ןוא ןעזָאלבעג ןעמיל

 טָאה רע .רעלעיּפש-ןעטיילפ רעשילַאקיזומ

 ענעדעישרעפ ןופ רענעט ןעסיוטשעגסיורַא

 יד טימ .עקרַאטש יו עטפנַאז ,ןעטייהקרַאטש

 רעכעל עלַא רעבײא טייבראעג רע טָאה רעגנופ

 יד ןעסיוטשעגסיורַא טרָאד ןופ טָאה ןוא

 -וולפ רעטסערג רעד רעכלעוו רעפעט עטסרעווש

 טָאה עטיולפ יד .רעווש וצ טניפעג טסיט

 .ןעווַאטקָא 8 ןופ עלַאקס עלופ יד טאהעג

 עשיטַאמָאטיוא ייווצ ןעבָאה דנַאלגנע ןיא

 -נואוו טימ ןעטעוד 19 טלעיּפשעג ןעסוטוולפ

 -רַא עטקעפרעּפ ןוא טייקכילטקניּפ ערַאברעֶד

 .ןָאיצַאלוקיט

 טַאמָאטווא/2 יוד ןענויז רעלוּפָאּפ רהעז

 ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא ?ססטנַארָאטסער

 ,ןילרעב ,גרובמַאה ןופ יד לעוצעּפס .ַאקירעמַא

 סעד ןעדליב ייז .ַאיפלעדַאליפ ןוא קרָאוונ

 -פיוא ךיז ןעכוז סָאװ עלַא רַאפ ואוועדנוָאר

 לופ ןענייו דנעוו ייווצ רהעפעגנוא .ןעפעוט

 -לַאהטנע עכלעוו ךעלטסעק עשיטַאמָאטיוא טימ

 עטלַאק ןוא עסייה טרָאס ענעדעישרעפ ןעט

 -רוט ענרעזעלג ענעסָאלשרעפ רעטנוא ןעזווּפש

 גידנעגייצ ךעלעטעצ ןעניפעג ייז ןעבענ .ךעל

 ןוא ,ךיז טניפעג ךעלעטסעק יד ןיא סָאװ

 טלַאּפש ַא ןַארַאּפ זיא עלעטעצ ןעדעי ןעבענ
 ןעזומ תועבטמ רעדָא ,עבממ עגימיונ וד ואוו

 ךיז ןעלָאז ךעלריט יד ןערעוו ןעפרָאװעגניירַא

 ַאזַא ןיא ןַארַאפ זיא טינשכרוד ןיא .ןענפע

 .הד ,ךעלעטסעק עכלעזַא 980 טַאמָאטיוא

 טייברַא ַאקירעמַא ןיא .ןעזייּפש לעיפיוזַא

 (טנעס 9) -לעקינ םעד ףיוא טַאמָאטיוא ַאזַא

 ןייא יוו רהעמ טסָאק סע סָאװ ןוא ,סיזַאב

 ןַאד .ווז.א סלעקינ 8 רעדָא 9 טסָאק ,לעקינ

 גנולויטבַא ערעדנוזעב ַא ןַארַאפ טרָאד ךָאנ זיא

 ךיו ןענופעג סָאװ עגנולעטשעב ארטסקע רַאפ

 טַאמַאווא
 שי עי שי עי קיט יו עי עי עי עי עי יו קי סי עי עס עי עי עי עי עי עי עי עי עי יה שי 6 עי; גיס עי גיי יה יח עי קי עי שיסט עט שיט
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 ינוא ןיוש ןעמ ףרַאד טרָאד ,סַאּפַצז ןיא טינ

 ןוא .גיטרעפ טרעוו סע זיב ןעטרַאוװרעט

 .עבללזַא 19 ןַארַאפ ןענייז ןיילַא קרָאיונ

 טָאה סָאוװ ּפָאק רענעסקַאװ

 ןייז .םָארדָאּפיה רענָאדנָאל רעד ןיא טדערעג

 ,ךילטייד לוק ןייז ,טיול ןעזעוועג זיא ךַארּפש

 א ןעזיוועג טָאה עגַארפ עדעי וצ רעפטנע ןייז

 טלָאװעג טָאה סע רעוו .המכח ערַאברעדנואוו

 ןוא טלָאװעג טָאה רע סָאװ טגערפעג טָאה

 רעכילרעניא רעד .רעפטנע ןא ןעמוקעב טָאה

 .רהָאלפ דליב ןעזעיד ןיא ךיז טהעז םזינַאכעמ

 א ,אצנארד
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 זיר י.י עי שיט קייט עי... יי עי עס.עס יי 0. 0.0. טיי עס 20 עי עי עס עי עס עי קי עי עס ישי ןיס ,0 יי 0.0. 0, עי עי עי עי 000

 ווזא ןיוש טנייה זיא עכלעוו ַאלָאנַאיּפ יד

 -ַאכעמ ענעדעישרעפ וד ןיא ,טיורּפשרעפ טייוו
 -ַאמ ןיוש ןענייז ןעטנעמורטסניא-דניוו עשינ

 -נורּפ ףיוא טעדנירגעב ,ןעגנודניפרע ענרעד

 .עגיביוא יד ןופ ןעּפיצ

 -עגסיוא ןוא ןעדנופרע טָאה לעצלָאמ .מ

 טימ טַאדלָאס א 1809 ןיא ןעיוו ןיא טלעטש
 םעד טלעיּפשעג טָאה רעכלעוו רעטייּפמורט א

 ןעוו .ןעלַאנגיס עלא טימ שרַאמ רענָאגַארד

 -נַארפ ןיא טעדיילקעגרעביא םהיא טָאה ןעמ

 םעד טלעיּפשעג רע טָאה םרָאפינוי ןעשיזיוצ

 -עּפש .ןעלַאנגיס עלא טימ שרַאמ ןעירעלַאװַאק

 ,ןעגידנעבעל א טימ טלעיּפשעג רע טָאה רעט

 -עג הדומ ןעבָאה ןעטנַאקיזומ ןוא ַארטסעקרָא

 ןוא רעסעב טעוו טנַאקיזומ ןייק סָאד ןעזעוו

 .ןעלעיּפש רעשיטקַאט

 ןַא טגייצעג 1788 ןיא טָאה גוטס 8

 דרע רעד ןופ ןעביוהרע ךיז טָאה סָאװ עטנע

 טרָאד ,ןיירא רעסַאו ןיא ןעגיולפעג זיא ןוא

 -ַאו ןעקנורטעג ,טקוטעגרעטנוא ךיז יז טָאה

 רעביא לעגעילפ יד טימ טּפַאלקעג ןוא רעס

 -רָאוװעגוצ רהיא טָאה ןעמ סלא ,רעסַאוװו סָאד

 עבלעוסָאד ןוא ןעסערפעג יז טָאה זווּפמש ןעפ

 ןעטעיידרעפ (ןערַאבנייש) ןיא - ...קעגסיוא

 .דנַאטשוצ

 ןענופעג ךיז טָאה ָאלעיס יקסרַאצ ןוא -

 -וגער .ןעלעיּפש ןוא ןעביירש סָאװ ןערוגיפ

 ,געילפ עדנעפיול א ןעפַאשעג טָאה סונָאטנַאמָא

 רעזייק םעד זיא רעכלעוו רעלדָא ןַא ןוא

 -ירגעב וצ ןעגיולפעג ןעגעקטנע ןַאולימיסקַאט

 טָאה יז .גנובנערונ ןיא גוצנייא ןייז ןעס

 םעד טימ ןוא טּפַאלקעג לעגעילפ יד טימ
 .םהיא ראפ טגיינראפ ךיז ּפָאק

 טָאה גנוגעוועב רעועיד ןופ דנורג ףיוא

 -נעשַאט יד ןעדנופרע 1800 ןיא עלעה רעטעּפ

 יד טלַאמעד טייז טָאה גרעבנערוג .רהוא

 יד .טלעוו רעד ןיא ןעקירבַאפ-נערהוא עטסערג

 ןוא ,שטוַאה ,ןַאמלוב ,רענרעוו ןעטנַאקירבַאּפ

 ןוא טכַאמעג טמהירעב ךיז ןעבָאה רעטשרעפ

 ןערהוא-נעשַאט רעד ןיא יוו עיטַאמָאטיוַא רעד

 -טסבלעז ןעכַאמ ןעגעלפ ייז .ןָאיצַאקירבַאפ
 -סופ ,רעטייר ,ןעלבמיצ ,ןעקיוּפ עכילגעוועב

 .א ,רעטנעמיגער ,רעטילימ עדנעפמעק ,קלָאפ

 | - .ווז
 עשיערבעה רעד ןיא יו עשידוי רעד ןיא

 טנַאקעב טוג טַאמָאטיוא רעד זיא רוטַארעטיל

 עשידֹוו יד ןוא ,"םלוג" ןעמָאנ םעד רעטנוא

 -נואוו ןעלהעצרעד ןעדנעגעל עבילטסירק יד יוו

 ם'םלוג עכלעוא ןעגעוו ןעגנוריסַאּפ עכילרעד

 סע .טכַאמעג ןעבָאה רעקינַאכעמ סיורג סָאװ

 סוטרעבלַא ןעסיורג םעד ןופ טלעהצרעד טרעוו

 -רהָאי 18 ןיא טבעלעג טָאה רעכלעוו סונגאמ

 סָאװ םלוג ַאזַא טכַאמעג טָאה רע זא טרעדנוה

 -מָאק א ךרוד שנעמ א יװ טגעוועב ךיז טָאה

 רעד .ךעלפוירש טימ סעניזנורּפס ןופ עיצַאנוב

 טָאה רעכלעוו ַאניװקַא 'ד סאמָאהט רעטמהירעג

 םהיא טָאה רע זא טלעהצרעד ,ןהעזעג םהיא

 -נענויט .רעמיצ ןיא גידנעהעגמורא ןהעועג

 םהיא רע טָאה בנג א זיא בלוג רעד וא גיד

 -עטש א טימ ּפָאק ן'רעביא ּפַאלק א טגנאלרעד

 -על עבילנהע ןא .ןעכָארבוצ םהיא ןוא ןעק

 ןייז ןיא ַאידנַאק ןופ ר"שי טלהעצרעד עדנעג

 ןעסיורג םעד ןעגעװ ?"המכחל ףרצמ" רפס

 זא לוריבג-ןבא המלש 'ר ףָאזָאליפ ןוא טעָאּב

 טכַאמעג ,ביירטרעפ-טייצ ןייז ןיא ,טָאה רע

 -עב טהיא טָאה עכלעוו םלוג ןעכילבייוו א

 גנופַאשעב רעד ייב טָאה רע ֹזא ןוא ,טנעיד

 "גורפ יד טיול טייבראעג םלוג ןעזעיד ןוכ

 ".הריצי רפס" ןופ ןעמיצ

 ןענייז סָאװ ן'םלוג עשינַאכעמ יד רעסיוא

 זיא ,םיומר עשיטסימ ןהָא ןערָאוװעג ןעּפַאשעג

 -עג טָאה ןעמ סָאװ םלוג טרָאס א ךָאנ ןַארַאפ

 -רעביא ןופ ןעפַאשעג טרעוו רע זא טביולג

 .עטכישעג-רוטַאנ רעד ןיא תודוס עכילריטַאנ
 טנָאמרעד סָאד טָאה סלעטָאטסירא וליפַא

 'ר ןוא איעשיא 'ר .(66 טייז ג 'ח ץילחה)

 + י
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 יי א שי ישי ישי עי קיט שיט עי יט שיסט שיט שיט שיט שי שיט ישי עי עי עי קי שיר טייפ שיט שי יט עי שי שיטה עי שיט יס שיט שיט ש"ס שיט שייס ויי

 סָאװ בלַאק א טכַאמעג לָאמַא ןעבָאה אנינה

 ןירדהנס) סעגידנעבעל א יוװ טגעוועב ךיז טָאה

 םלוג ןעכילשנעמ א טכַאמעג טָאה אבר ,(ג"ס

 .ןוא ,אריז 'ר וצ טגיוצעג טָאה רע ןעכלעוו

 םהיא טָאה סָאװ טכַאמעג םענוייא טָאה אּפּפ 'ר

 ךיוא טָאה ר"שי 'ר (ה"ק ןילוח) טנעידעב

 טהרבא 'ר וצ םלוג ןעגידנעבעל א טגווצעג

 רוטַארעטיל עניימעגלא רעד ןיא  .ארזע ןבא

 -נארפ סָאװ םלוג רעד טנאקעב ליואוו ןיא

 ןערילָארטנָאק טנָאקעג טינ טָאה ןייטשנעק

 -עב ןייו ט'גרהעג טָאה םלוג רעד ךילדנע זיב

 "ערק רהיא וצ ךיוא טָאה ימעכלַא יד .רעפעש

 טפור ךארּפש עשינויטַאל יד .םלוג א טיד

 יד .עלעשנעמ ןיילק = ?סולוקנָאמָאה" םהיא

 -ַאק רעקימעכלַא רעד יו טלעהצרעד עדנעגעל

 .טכַאמעג םלוג םעניילק ַאזַא טָאה סוללימ

 רעלוּפָאּפ רהעז זיא ןעדוי ערעזנוא ייב

 ןופ םלוג רעד ,גָארּפמ ?ל"רהמ ןופ םלוג רעד

 /לבוקמילעב רעטסואוועב א לאלצב 'רב אוויל

 -עג טָאה רעכלעוו גָארּפ ןופ טסימעכלַא ןוא

 טרעוו סע .טרעדנוהרהָאי ןעט10 ןיא טבעל

 ןעוו ,יוו טדעטש עשידוי עלַא ןיא טלהעצרעד

 -תלבק וצ להוש ןיא ןעזעוועג זיא ל'רהמ רעד
 ויב ןעטלַאהעג ןיוש טָאה םלוע רעד ןוא תבש

 א טרעהעג ךיז טָאה תבשה םויל ריש רומזמ

 זַא ,גָארּפ ןופ ןעסַאג עשידוי יד ןיא םרַאיל

 טפיול רע וא ,ןעראוועג עגושמ זיא םלוג רעד

 רעד .רעוייה עשידוי בורח טכַאמ ןוא םורַא

 טּפַאכעג םהיא ,להוש ןופ סיורא זיא ס'רהמ

 -םש םעד ליומ ס'םלוג ןופ ןעמונעגסיורא ןוא

 ףיוא רגּפ א ןעלַאפעג ויא רע ןוא ,שרופמה

 קירוצ טלָאמעד ויא ל'רהמ רעד .דרע רעד

 לָאמַאכָאנ ןעסייהעג טָאה ןוא להוש ןיא ןיירא

 טייז .תבשה םויל רומומ םעד ןעלָאהרעדיוװ

 רענעי ןיא גהנמ א ןערָאװעג זיא טלָאמעד

 .לָאמייװצ תבשה םויל רומזמ ןעגָאז וצ להוש

 ןופ רגּפ רעד זא רעטייוו טגָאז עדנעגעל וד

 ןיא גָאט ןעגיטנייה םעד זיב ךָאנ טגיל םלוג

 .ןעליוו ןעבָאה וצ ייבַאד

 םהוא טהעז רענויק רָאנ םעדיוב ן'פיוא להוש

 תמחמ ןעקוקוצנָא םהיא אוומ טָאה ןעמ .טינ

 ךיו טלהעצרעד םימכחל דעו" רפס ןיא .הנכס

 והילא 'ר לבוקמ-לעב רעד זא ו"ט 2 טייז ףיוא

 טָאה ןוא םלוג ַאזַא טכַאמעג טָאה ,םלעה ןופ

 ןערופמה-םש ןופ ףליה רעד טימ ךילדנע םהוא |

 -נואוו ןעלהעצרעד םידיסח יד .טגרהעג

 רעד סָאו םלוג םעד ןופ תוישעמ עכילרעד

 וד ןיא ןוא ,טכַאמעג טָאה (ט"שעב) םשדלעב

 הלאש א ןאראפ ויא יבצ םכח תובושת תולאש

 ןינמ וצ םלוג א ןייז ףרצמ געמ ןעמ ביוא

 .שנעמ רעטנהעצ א טלהעפ סע ןעוו

 טעדנירגעב עירָאעט א ,םזיטַאמָאטיוא

 ןיא וילסקַאה .פָארּפ ןוא לַאדניט .פָארּפ ןופ

 'ףיוא עגידנעבעל סעלַא זַא ,1874 טסַאפלעב

 ,טסבלעזכיז ןופ ןעפַאשעג טרעוו טלעוו רעזעיד

 ןופ ץנעסע'טנווװק רעד  .ןָאיצולָאװע ךרוד

 :ווא םויטַאמָאמיוא

 -עגלַא ןוא גיטכעמלַא זויא עירעטַאמ (1

 | ןוא דנעגעינ

 רעדנעלהיפ א ןיולב זיא שנעמ רעד (9

 | .טַאמָאטיוא

 ןעזעוועג טנַאקעב לָאמַא זיא עירָאעט עזעיד

 טָאה יז .סומזילַאירעטַאמ ןעמָאנ םעד רעטנוא |

 טלייטעגבָא סומזילַארעטַאס ןופ רעבָא ךיו

 ןייא טסעילש סומוילַאירעטַאמ רעד ,לייוו

 -על זיולב סומזיטַאמָאטיוא רעד ,ןוא סעלַא
 יד סיוא ןעסעילש עדייב .םיאורב גידנעב

 .רעּפרעק ןהָא טסווג א ןופ טייקכילגעמ

 ןהָא ןעגעוועב טסבלעזכיז ,שיטַאמַָאטױא

 סָאד :לעיּפשייבוצ

 סולפניוא םעד רעטנוא טייברַא סעכלעוו ץרעה

 עכלעוו ןעוורענ ערעדנַא יד רעדָא ,םעהטא ןופ

 .ץרעה ןופ גנוגעוועב יד ךרוד ךיז ןעגעוועב

 -עג יד ,ןעביירש סעשיטַאמָאטיוא

 עיצַאטקיד יד טיול ןעביירש וצ טייהניואוו

 טקניטסניא ןַא טרעגריבעגנויא טָאה לכש ןופ
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 שרי הי שיש שיט שיסשיט טייטש שיר שיט שיט יאשקע שיט טא טאש שא טאש סה אש יט טיש שיט קייט שי .

 ןופ עיצַאטקיד יד ןהָא וליפֲא ןעביורש וצ

 א טימ קעװַא ךיז טצעז סָאװ רעד .לכש
 -יוב ןעסייוו א רעביא דנַאה ןיא טפיטשיולב

 ןעטלַאהנייא ןענעק טינ ךיז טעװ רעיּפַאּפ ןעג

 -עד געמ רענייז לכש רעד .ןעבוורש וצ ןופ

 ,ןעריטקיד וצ טגיילעגפיוא ןייז טינ טלָאמ

 ,ןעפָאלש רָאג רעדָא טגיטפעשעב ןייז געמ רע

 ַאזַא טועל ןעמ ןעוו .ןעביירש ץלַא טעוװ רע

 ןַא זיא סָאד זַא ךיילג ןעמ טקרעמ טּפירש

 סע רעוו רעבָא טָאה .טפורש עשיטַאמָאטיוא
 ,לבכש ןיוז ןיא גנורעטש א טלעקיווטנע ויא

 עדייב טימ שיטַאמָאטיוא ןעביורש רע טעוו

 -נַא רעד טימ טָאה רע סָאו םעדצָארט דנעה

 סָאד .ןעביירש טנרעלעג טינרָאג טנַאה ערעד

 עדייב ןעוו זַא ,זיא ייבַאד עטסגידריווקרעמ

 עדייב ןעביירש שיטַאמָאטי-א ןעביירש דנעה

 ייבַאד טלָאװ לכש רעד ןעוו .עבלעזסָאד טינ
 ךילגעמנוא טושּפ סָאד טלָאװ העד א ןעבָאה
 .ןעזעוועג

 תומשנ זַא טעטביוהעב םזילַאוטיריּפס רעד

 ןיפ דנעה יד ךרוד סָאד ןעביירש עטדיוט ןופ

 -ַאוקע רעביירש רעד ןעוו .עגידנעבעל יד

 רע זַא ןעבעגוצ רע טעוו טפירש ַאזַא טרינעמ

 .ווו זא ,טכַארטעג םעד ןעגעוו טינרָאג טָאה

 רע סָאװ סָאד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןייק ןעבָאה

 .טכַארטעג אי השעמה תעב טָאה

 ןופ רָאטקאדער רעד ,סעזָאמ ןָאטנַאטס .רמ

 זַא טגָאז "טייל" טַאלב-נעכַאװ ןעשילגנע םעד -

 טפעיטרעפ ןייז לָאז רע טפָא םהיא טפערט סע

 סלעטָאטסירַא ראג רעדָאי עלעוװָאנ א גידנעזעל

 ןעגעוו שיטַאמָאטיוא טביורש דנַאה ןייז תעב
 .טיטפעשעב טינ ויא חמ ןייז סָאװ ןעכַאז
 "אנערַא" רעד ןיא טביירש דואוורעדנַא .רמ

 "רעפ ןעסעועג זיא רע תעב ,זַא 1809 קראוונ

 -רָאטשרעּפ א ןעגעוו עגַארפ ַא רעביא טפעיט

 -פיוא ןעסיוו ןייז ןהָא דנַאה ןייז טָאה םענעב

 ךיז טָאה רעטעּפש .רעפטנע םעד ןעבירשעג

 ךיוא ויא רעפטנע רעד זַא טלעטשעגסוורא|

 ךיז טפערט ןעשנעמ עלעיפ .גיטכיר ןעזעוועג
 ."פווא יד ןעלהָאצ עלעיפ טינ רעבָא סעכלעזַא

 -סיורַא ןעק םוידוטש ַאזַא סָאו טייקמאזקרעמ

 | ("עיפַארגַא" העז) ןעגנערב

 סָאד ךיז טרהעלקרע שיטילַאנַאדָאכוסּפ

 טקנעד ןעמ ןעו -- :יוזא ךרעב רעדנואוו

 גנורעניארע עלא ןעמוק ןעטדיוט א ןעגעוו

 יד .רעביירש ןופ ןורכז ןיא םהיא ןעגעוו

 ןעהייר ןינע םעד טימ ןוהטוצ ןעבָאה סָאװ

 עגירביא וד ןוא ,ןייזטסואוועב םעד ןיא ךיז

 עשיטַאמָאמיוא יד ףיוא טייז ייב ןעביילב

 טניפעג סע ואוו (םולח העז) ןעלייט-נריהעג

 סָאװ רעדָא ,"ןייזטסואוועב-נעבענ" סָאד ךיז

 -עבנוא" סָאד טפור ןַאמטרַאה ןָאפ דרַאודע

 טניואוועג זיא סָאװ דנַאה וד ..ןייוטסואוו

 ,וויטקניטסניא ןעגעוועב ךיז טעוװ ןעביירש וצ

 סע ויא סערָאבזעל סעּפע טביירש יז ןעוו ןוא

 -טסואוועב-נעבענ םעד ןופ ןערָאוװעג םריטקיד

 עדנעקנעד ּפעיט סָאד ןעכלעוו רעביא ,ןייו

 סאד .טעטירָאטיוא ןייק טָאה ןייזטסואוועב

 ,ויטיזנעס רהעמ ןזיא ןיוזטסואוועב-נעבענ

 .סע ,ןייזטסואוועב סָאד סלא ךילדניפּפמע רהעמ

 .-וטַאמָאמווא רעד ךרוד סיוא אזלא ךיז טקירד

 / .טפורש עטריטקיד יד ווו רערהָאלק טפורש עש

 האובנה חכ רעד זא לעפיווצ ןייק יא סע
 ןיא רע .ןייזעסואוועב-נעבענ םעד ןופ טמוק
 -נַאפ ןוא שירעמיורט ,ךילדניפּפמע רעייהעגנוא

 וצ םהוא שוח םעד טינ ןעבָאה רימ .שיטסַאט

 וצ םהיא סָאװו טימ לעטימ ןייק ,ןעפיורגעב

 -רע ןא רימ ןעלהיפ רַאפרעד ,ןעריזילַאנַא

 עטריזילַאער א ןהעז רימ ןעוו גנוניוטש

 -לָאװ רימ ןעוו זא ךילגעמ זיא סע  .גנונהַא

 עזעיד רימ ןעטלָאװ ןוהט ןעוועג ָאי סָאד ןעט

 עשיטַאמָאטיוא ןעפור טנָאקעג טינ טפירש
 לייו שימַאמַָאטיוא ָאזלַא טסייה וז .טפירש

 ר"מ .וויטָאמ:ביירט רהיא טינ ןעסייוו רימ

 טביילב רַאפרעד ריפַאד שוח ןייק טינ ןעבָאה

 .יוזא סע
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 עי

 -ַאמ ַא ,ףארנעלעט רעשיטַאמָאטױַא
 -קַאדער א ןיא טלעטשעגקעווַא טרעוו סָאװ ןיש

 טגנערב ןוא ,זיוה-סטפעשעג א ןיא רעדָא ,עוצ

 עכלעוו דנעגריא ןופ ףליה יד ןהָא סעיינ יד

 .רעגנַאפמע םעד ןופ דצ םעד ףיוא ןהָאזרעּפ

 שירטקעלע ןענייז ןענישַאמ עכלעזא עלעיפ

 ןאוו ,לעטש-לַארטנעצ ןיוא טימ ןעדנוברעפ

 -עווטב סע ןוא טייברַא רָאטַארעּפָא ןייא זיולב

 וצ ,לַארעביא ןופ ןענישַאמ יד עלַא ךיז ןעג

 ןעבעג ייז .טסבלעזכיז ןופ ,טייצ רעבלעזרעד

 ויוצ ףיוא ןעטרָאּפער רעדָא סעיינ וד רעביא
 -ביירש ַא ווו טייברַא םעטסוס ןיוא .םינפוא

 טיג ןוא םָארטש ןעשירטקעלע ןַא ךרוד ןישַאמ

 ,טפירש-נישַאמ-ביירש ןיא סעיינ וד רעביא

 -עג ךרוד ערעדנַא סָאד ןוא ,ןעזעל וצ רהָאלק

 רעדעי ,עכלעוו ןופ ,ןעפיורטש עטרעכעל

 -עט" העז) .בַאטשכוב רעדנַא ןַא זיא ףיירטש

 ("עופַארגעל

 רעד ןיא ,עכַארּפש עשיטַאמַָאטױא

 רעד ןופ לייט רעזָאלניז רעד :עיגָאלָאהטַאּפ

 ןעשנעמ םייב ךיז טרעסיוא עכלעוו ךַארּפש

 .גנוגעועב-סהטימעג רעד ךרוד ערעיט ןוא

 -קעפע רעד ןופ רעטכָאט וד זיא המימעג סָאד

 ךרוד ,טפַאש קיזיפ עהיור יד עכלעוו ,ןָאיצ
 עגידנעבעל ףיוא סולפנווא ןוא גנַארד רהיא

 עוָאלבעל ויב .עדנעטשנעגעג עזַאלבעל ןוא

 -טכורפנוא ןָאיצקעפע יד טביולב עדנעטשנעגעג

 סָאד יז טריעבעג עגידנעבעל ייב ןוא ,רַאב

 ךיוא טהעטשטנע סע רעכלעוו סווא ,הטומעג

 -עסווא עדעי .טייהנעגיילרעביא יד רעמעּפש

 ןיא דנַאטשוצ ןעכילהטימעג םעד סווא גנור

 ןוא ןיז ןהָא ,טייהנעגיילרעביא ןהָא ךָאנ

 -ננָאד א :לעיפשייבוצ .שימַאמָאטיוא םורַאד

 טקעפע רעד ,םיוב א ןיא ןעגָאלשעגנווא טָאה רע

 םעד ךרוד טרעסייאעג ךיז טָאה רעננָאד ןופ

 ךיז ןופ טזָאלעג טָאה םיוב רעד סָאװ ץכערק

 רעבלעזרעד ןעוו .ןעלַאפמוא םייב ןערעה

 ןעגידנעבעל א ןיא ןעגָאלשנווא לָאז רעננַאד

 00 ךַארּפש עשיטַאמָאטווא

 רעננַאד םעד ןופ טקעפע רעד זומ ןעועוו

 ,ץרעמש ןעכילהטימעג םעד ןעפַאש רעהירפ

 -סווא א ןהָא וליפַא שפנ סָאד טברעטש טסנָאז

 ןווק זיא יירשעגסיוא ןעזעיד ייב .יירשעג

 -נעמ םייב .ןַארַאפ טייהנעגיילרעביא רעדָא ןיז

 -ווומנע ןַא טנופעג הטימעג סָאד וָאװ ,ןעש

 -העמ ןוא ךיז יז טרעסייא עכַארּפש עטלעק

 טרעסיוא רעיט םייב דנערהעוו ןעבליו ערער

 ךָאנ עי .ןעבליז ייווצ רעדָא ןייא ןיא ךיז יז

 .טייקגיהעפ עשירעיט יד

 טעוו רעקנעד רעפעיט ןוא ּפָאק רעגולק רעד

 לעיפ ןעדיור גנורהַאפרע עכייר ןייז בעילוצ

 עטגיילרעביאנוא ןוא רעדניק סלא רעגינעוו

 רעטרעוו יד טלהחעוו רעקנעד רעד ..ןעשנעמ

 ,גנורעסיוא-ןעקנאדעג ןייז ןופ קעווצ םוצ

 -ואנוא ןוא דניק ןופ רעטרעוו יד דנערהעוו

 ןופ גוגנעהבַאנוא ןענעז ןעשנעמ ןעטגיילרעב

 מימ סנייא ןעדנוברעפנוא טפָא ןוא ,ןעקנַאדעג

 גידנעגיילרעביא רעקנעד רעד .ערעדנַא סָאד

 םהיא ןיא טָאה רוטַאנ יד עכלעוו ןעטקעפע יד

 -סהטימעג יד סיוא טעטיירב ,ןעגנורדעגניוא

 םוראד ,ןעוורענ ענייז עלַא רעביא גנוגעוועב/

 םייב דנערהעוו ,טכַאוװשעג טפארק רהיא טרעוו

 -ַאלּפסקע ןעשנעמ ןעטגיילרעביאנוא ןוא דניק

 ןופ םרָאפ ןיא טנעמָאמ ןעטשרע ןיא יז טריד

 ."וורשעג" רעדָא "ךולפ" א

 ןערעהעג ךַארּפש עשיטַאמָאטיוַא רעד וצ

 -ווא עכלעוו (טרָאד העז) ןעדרעבעג יד ךיוא

 וד .ךַארּפש רעד ןופ טיילגעב ןיא ךיז ןרעס

 -עילג-רעּפרעק ערעויז ןעגעוועב רעדנעלדדרָאנ

 -דעיז יד סלַא רעגינעוו לעיפ ןעדייר םייב רעד

 -עג ענייז עלַא טעמכ סיוא טקירד ,רעדנעל

 -העוו ,אפוג עדייר רעד ןיא עגנוגעוועב-סהטימ

 עשימימָאטנאּפ טלעיּפש רענעילַאטיא רעד דנער

 םייב טםעטייברא ויוצנארפ רעד .ןעידעמָאק

 א ןעכַאמ סָאד .רעדעילג עלא טימ ןעדייר

 ןעצטירק סָאד ,טנעמָאמ ןעגינרָאצ ןיא טסיופ

 סָאד ,עכַאר ןופ להיפעג םייב רענייצ יד טימ

 : עי יאיר טיטל" די



 ןעריציפיטנעהטָאטווא -- עיכַאמָאטיוא

 עי יא עי ימיו יי יהי יי ימי יט קייט סיי שיט יי יה יי שיהיה טיט שיט עי שיש עי שיימי י עיי עיס יי עי עי יה עי יי עי יי יה עס עא : א יב

 -וור סָאד ,סעכ ראפ ןעצרעה ןיא ךיז ןעּפַאלק

 וצ רעהעג ,ץטיה ןופ רעדָא םולח ןיא ןעד

 ןיולא גיצנווא .עכארפש עשיטַאמָאטוא רעד

 רעדָא טגיילרעביא'נוא ןענויז ייז לייוו ראפרעד

 -רעפ רעדָא עמוטש ןופ קימומ וד .טכַאדעבנוא

 יוזא .ןעסָאלשעגסיוא זיא ןעשנעמ עטמוטש
 .גיסעמקעווצ רעדָא גיטפנונרעפ זיא יז גנַאל

 -כיז טימ ךורּפשרעדיוװ ,עיכַאמָאטױַא

 .טסבלעז

 .גנוטלַאוװרעּפ-טסבלעז = .עימָאנָאטױא

 ַא ןופ ןעבעגעג עיצוטיטסנָאק עטקנערשעב ַא
 סָאװ קלָאפ ַא רעדָא ,טפַאשרעּפרעק ַא וצ טַאַאטש

 יד .טיײקכילטרָאװטנַארעפ רהיא רעטנוא טגילי

 טימ טקנערשעב ןענייז ייז ןופ עטסרחעמ

 ןופ ןעצנערג יד ןעשיווצניא גנוקריוו רעייז

 עש'טדָאטש וד ןענויז יוזַא .טעטילַאקָאל רעויז

 ןעבעג סע .ןעימָאנָאטווא עלַאוצניװָארּפ רעדָא

 "ווא עלַאצָאס ןוא ,עוויטַארעּפָאָאק ,עשיטולָאּמ

 -רַאּפ ענעגווא ןעבָאה עשימילָאּפ יד ,ןעומָאנָאמ

 עלַאיצָאס יד ,ןענָאוצַארטסנימדַא ןוא עטנעמַאל
 -ָאק יד ןוא ,ןענָאיצַארטסנימדַא זיולב ןעבָאה

 ןיא .עטכער סלעדנַאה יד זיולב עוויטַארעּפָא

 ָאד ןענייז קיטילָאּפ-לַאינָאלַאק עשילגנע רער

 -ָאובַא יד (1 :ןעימָאנָאמיוא ןופ ןעסַאלק 9

 יּפער יד ןוא ,עוװיטַארטסנימדַא וד (9 ,עטול

 ערעייז ןעבָאה עטולָאזבַא יד .עוויטַאטנעזער

 ןערהיפנויא ןענָאק ויז ,עטנעמַאלרַאּפ ענעגווא

 -רעטנוא ןוא עצעועג-סנָאיצַארגומוא ענעגווא

 עבלעזיד רעטנוא רעגריב עשילגנע יד ןעפרעוו

 רערעדנַא רעדעי ַא סָאװ ןענָאוצקירטסער

 .ןהעטשוצסיוא טָאה טַאנרגימוא

 -דנור ןעכַאמ וצ ןישַאמ ַא ,םַאלּפָאטױא

 ָארעטס עגיטרַא-רעדנוליצ רעדָא ,ענעגוובעג

 ןופ ןעטייברַא סָאװ ןענישַאמ-קורד רַאפ ןעּפיט

 רַאפ טכוורבעג ןערעוו עזעיד .רעיּפַאּפ-לָאר

 -עג ךיוא ןערעוו .ןעלַאנרושז ןוא ןעגנוטיוצ

 וד טינ ןעבָאה סָאװ רעכיב עכלעזַא רַאפ טצונ

 ןוא ,ךיז ןיא סעיצַארטסולוא עשיּפיטַאטיוא

 עסיורג ןיא ןערעוו וצ טקורדעג ךיז ןרעדָאפ

 ןעטַאלּפָאטיוא ןעסעיג וצ .ןעטעטיטנַאװק

 "טַאמ טפירש רעד ןופ ןעכַאמ וצ ךיז טרעדָאפ

 -ורטַאמ עזעיד ,רעיּפַאּפ עמַאזנייב ןופ ןעציר

 -ָאטווא רעד ןוא טגיײלעגניירַא ןַאד ןערעווןעצ

 ויולב טלָאמעד טרעיוד סע ןוא ןישַאמ טַאלּפ

 זיא ןישַאמ יד .עטַאלּפ ַא טונימ לעטריפ ַא

 ןוא סייוו .ַא .ה .רֹמ ןופ ןערָאװעג ןעדניפרע

 ןיא טרהיפעגניוא ןווש טצעי זיא ןוא ,קרָאוונ

 .ןעוורעקורד סגנוטווצ עסוורג עלַא

 (.נעסיוו - סטַאַאטש) ,עיטַארקָאטױא

 עכלעוו םרָאפ-סגנורעיגער א .טפַאשרעה-נוולא

 ןופ ןעטייקכילטרָאװטנַארעּפ עלא טגונווארעפ

 ןהָאזרעּפ עזעיד .ןהָאזרעּפ ןיוא ןיא טַאַאטש

 ןיא .רעשרעה-טסבלעז רעדָא ,טַארקָאטיוא טסייה

 -ועדָאמַאס רעדָא עיוװַאשזרעדָאמַאס ןעשיסור

 -ווא םעד ןופ גנושרעהעב (שיהטע) .ץעווַאשז

 .ורצי תא שבוכה .רבעה ,ןעליוו םעטעג

 ןעריזיטירק טסבלעזכיז ,קיטירקָאטױַא

 .ןעלייטרוא רעדָא

 רעדָא ,רבחמ א ,רעסַאפרעפ א ,רָאטיױוא

 ןַא ןופ ךַאז עסיוועג ַא ןופ רעביוהרוא רעד

 .רוטַאנ עלעוטקעלעטנוא

 יד :ץנעדורפסירוי ןיא ,שיטנעהטיוא

 וד .טפירשרוא רעדָא טפירשדנַאה עלַאניגירָא

 ָאזלַא ,טנעמוקָאד ַא ןופ טייהטכע עטריטנַארַאג

 ןַא --.גנוצעזרעביא ןייק וליפַא ,עיּפָאק ןייק

 םענייא ןופ ןערָאוװעג ןעגנַאגעב זוא סָאװ טקַא

 .שיטנעהטווא זיא ףיורעד טכער ַא טָאה סָאװ

 וצ טפַארק יד טָאה טנעמוקָאד רעדָא טקַא ַאזַא

 ןיא טימרעד טהעטש סע סָאװ סעלַא ןענקוילבָא

 .ךורּפשרעדיוװ

 ןעבַאמ זייוועב ַא ,ןעריציפיטנעהטיוא
 -עגנָא יד זא ןעגייצרעביא ,רַאבטיירטטשעבנוא

 עטריטיצ יד רעדָא ,ןעטנעמוקָאד ענעבכעג

 .טקערָאק ןענייז ןעלעווק
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 -עפ-סדנַאטשרעדיוװ ןוא ,גוטכיוכרוד רעוּפָאּפ ,גנורהעמרעפ ַא ,סענעמוקעגוצ ַא ,ךיוא

 ןופ טרָאוװ-סגנודניברעפ ַא ;סעּפע וצ ץַאזוצ ַא
 זוא רע ךיוא" :רעגיטשַא .סעּפע וצ סעּפע

 ."גנוניימ ןיימ טימ

 עטעפ עלַא רַאפ ןעמָאנ רענוומעגלַא ,ליוא

 טומ טינ ךיז ןעשימרעפ סָאװ ןעטווקגוסעולפ

 .רעסַאװ יוו רעגנירג ןענייז .ןוא ,רעסַאוװ

 ןיזנעב ,לָאהָאקלַא ןיא ףוא ךיז ןעזעל ןעגעגַאד

 סמעפ ןופ ךיז טדיושרעטנוא .רעהטע רעדָא

 זיא סטעפ ןוא גיסעולפ זיא רע סָאװ ןירַאד

 רעדילָאס רעד ןעוו  .דילָאס-בלַאה רעדָא ,דילָאס

 -עצלַאמשעג סָאד ןוא ,ןעצלַאמשעג טרעוו סטעפ

 /?"ליוא" ;:סע טסייה טינ טעװעטרַאהרעפ ענ

 | ע א -רעטנוא ןעמ .'םטעפ"7 :סע טסיוה ָאי ןעוו

 ,-עשירעהטע ,-עטעפ ןיא ןעלווא וד טדיוש

 סָאװ ןעליוא יד .(.ד.ז) ןעליוא-לַארעגימ ןוא
 .עכולריטַאנ טינ לעדנַאה ןיא ןענופעג רומ

 ענעדעישרעפ ןופ ןעגנושימנעמַאזוצ ןענייז
 ןעקעווצ ענעישרעפ וד רַאפ גוסַחּפ ןעטייקטעפ

 ןערעוו עכלעזַא .טכיובעג ןערעוו ייז סָאװ

 (.דו) .'ןורעצולג" :ןעפורעג סליוטנעטסרהעמ

 סנורעצולג עלַא טינ זַא ךיז טהעטמשרעפ סיורַאד

 .לַאגע ןענייז

 טלָאמעד .ץוה דַארג 800 ייב ףוא טכָאק ליוא

 -סווא סָאד ךרוד טלַאהניא ןייז ךיז טרעדנע

 סלָאמעד טסויה רע .ןעּפָאטש עסירועג ןופ ןעכָאק
 ןעדליב ןעליוא עכלעוַא ."לווא רעטריסקופעג"

 עשירעהטע וד .עפורג ערעדנוועב ַא ךיז רַאפ

 "נעמויפרעפ רעד ןיא ךיז ןעניפעג ןעליוא

 עלַא .ןיצעדעמ רעד ןיא זייוולייט ןוא ,טלעוו
 ןוא זויומש רַאפ טכיורברעפ ןערעוו עגירביא

 עשופוצעפס סָאד .ןעקעווצ עלעירטסודנוא

 0.94 ויב 0.01 ןופ זיא עזעוד ןופ טכיוועג |

 ןעזעל רעהטע ןוא ןיזנעב ,לָאהָאקלַא דנערהעוו

 -פוס םעד ףוא ליוא רעד טועל ,לווא םעד ףוא

 -עגפווא טרעוו ליוא ןעוו .ג.ד.א רָאפסָאפ ,רופ

 טגירק ןעמובלַא ןופ טייקגיסעולפ ַא ןוא טזעל

 טכַאמ גנושומ ַאזַא .ןהעזסווא סעגיכלומ א רע

 דנַאטשוצ םענייר ַא ןוא .רעסַאו ןעגעג גיה |

 חיר ַא רעבָא טגורק ,זָאלכורעג ליוא רעד זיא

 רע .טפול עיוורפ רעד ןיא טלעטשעג-געּפָא ןעוו

 ךורעג רעד .טרידיסקָא טפול רעד ךרוד טרעוו

 ןעוו ןערעוו ןעמונעגבָא םהיא ןופ רעבַא ןָאק

 ,רעסַאוװ עסייה ַא ןיא ךרוד םהיא טלעקָאש ןעמ

 ןערָאװעג טזעלעגּפווא ןיא סע ןעכלעוו ןיא
 .עיוענעגַאמ עגוסעולפ לעסיבַא

 ןוא ."סטעפ" העו ןעלווא עלַאמינַא ןעגעוו

 סָאװ ץנַאלפ ןייא ָאד טינ זיא קינַאטָאב רעד

 .לווא טנעצָארּפ ןעסיוועג ַא ןעבָאה טינ לָאו

 -ָארּפ רעד לעיפיוו ףיוא רָאנ ךיז טלעדנַאה סע

 ביוא .ה.ד .ןעטלַאהטנע ווז ליוא ןופ טנעצ

 .ןעטייברַארעפ וצ יוז טייברַא יד ךיז טניול סע

 "ַארעפוצורק" עצנַאלּפ רעד ןופ ןעמָאז רעד

 (90) ןעטסערג םעד סיורג רהֹוא ךַאנ טָאה

 םיוֿב-נעװילַא רעד .ךיז ןיא ליוא טנעצָארּב

 .לווא ןעמוג ןיא ךייר ךילנחעוועג רעסיוא יא

 ןוא ןיוליסטייברַא רעד ואוו ןעידניא ןיא
 ,ןַארפַאז ןופ ליוא טריצירבַאפ טרעוו ןיילק !

 וד ןעשיווצ .ןענָאלעמ ןוא ןעקרוגוא ןופ

 ףווא ,לוואי-לעדנַאמ טכַאמעג טרעוו ןעיילַאמ

 ווז .סינ ןופ ןוא ןעמיולפ ןופ ,ןעזָאקירּפַא ןופ

 .רעדנעל עשיעּפָארוע יד ךָאנ ייז ןעריטרָאּפסקע

 רַאפ ןעקעווצ יד .דנַאלגנע ךָאנ טביוחרעביא
 ,םעדנעורעפ ןערעוו ןעליוא עזעיד עכלעוו

 ענעדעישרעפ וד רעטנוא טלעדנַאהעב ָאד ןערעוו
 .רדס רעייז ןוא ןעטַאקורבַאפ

 8 ןעבָאה וצ ווא סע הטרעווסנעשניוו יו

 .טלַאהעג-לווא םעד ןופ םונכווצרעפ טעלּפמַאק

 -נוא רעבָא סע זיא ,ןעצנַאלפ-לווא עלַא ןיפ

 ןענווז ןעצנַאלפ-לווא יד לייוו (1 ,ךילגעמ

 עלַא טונ ןוא ,רעדנעל עלַא רעבוא טוורּפשרעפ

 -רעמנוא ןעצנַאלפ-לווא ערעייז ןעבָאה רעקלעפ

 ףייוו (9 ,עזילַאנַא עשיטַאמעטסוס ַא ןעפרָאװ

 רעטנוא טסקַאו סָאװ ץנַאלפ-לווא עבלעזיד

 ןעכוילגנוא ןַא טָאה ןעטאמולק ענעדעישרעפ
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 ןעמוק ןעצנַאלפ עוונ לייוו (9 ,טלַאהעג-לווא

 ףיֹונ לייװ (4 ןוא ,טייצוצ טייצ ןופ וצ

 סיורַא ןעגנערב ןעטייברַאעב וצ ויז ןענישַאמ
 בורַאד זיא עדנעגלָאפ סָאד .ןעטַאהטלוזער עיונ
 : עכילגנעגוצ סָאד ןופ לייט ַא זיולב

 .טנצרּפ 80-0 ןעווילָא

 , 90-4 לָאוװמיוב

 , 15--58 רעקעמוב |

 , 60 סינילעזַאה

 , 9199 ףנַאה

 , 480 סינילָאװ

 , 81--99- ןעּפסַאר-רעטניוו

 , 86--98 ןעביר-רעטניוו

 א, 88 ר ןעּפסַאר-רעמוז

 ,,-+ 09 ףנעז

 , 8155 ןענול

 , 91-1 רעטָאד ןענול

 , 4.8 ןעלדנַאמ

 , 81-55  .ןהָאמ
 , 89-98 ןיציר

 ַא ךרוד טסערּפעג ןערעוו ויז ןופ ליוט ַא

 .סעצָארּפ ןעפייה ַא ךרוד לייט ַא ןוא , ןעטלַאק

 .100 יצ 60 ןעשיווצ טקנַאװש ץוה דַארג רע

 -ַארּפ ןעסייה ַא ןופ טסערּפעג ןערעוו סָאװ וד

 .ערעדנַא וד סלַא ליוא רהעט סוורָא ןעבעג סעצ

 -עב ערעדנוזעב ַא טרעדָאפ ליוא רעדעי לייוו

 עדעי ןופ תנולדנַאהעב יד טרעװ גנולדנַאה

 .טרָא םענעגייא ןייז ףיוא ןעבירשעב ָאד

 עיגָאלָאעכרַא עשידוי רעד ןיא'

 רַאפ טרָאוװ ַא ָאד טינ זיא ןעשיערבעה ןוא

 טניימ סָאװ ,ןמש טרָאװ סָאד ץוחַא ?לווא"

 .רחצו רימ ןעבָאה ןעגעגַאד .סטעפ :ךילטנעגייא

 -ָאלָאמיהטע ןַא ןהָא ,סטעפ סעטרעטוולעג = -|

 טנוימ ןמש .ןמש טומ גנַאהנעמַאזוצ ןעשיג
 ,(?ןימש" ליעפה) ןייז טכידעג ךיוא רעבָא

 רעבָא ,עגיסעילפ סָאד זיא ליוא .בלח יו יוזַא

 םעד ןופ ביױהנָא םעד העז .עטכוידעג סָאד טינ)
 ."ליוא" לעקיטרַא

 ,גיטביזרָאפ רהעז ןערָאװעג

 (תיז-ןמש) לווא-נעווולָא טביוהרעביא ,ליוא

 רַאפ גונעג רָאנ טינ ,טריצודָארּפ ןעדוי ןעבָאה
 -סקע רַאפ ךיוא רָאנ ,ךיורבעג ןעגייא רעייז

 ןייק ןופ .(17'וכ לאיקוחי) רוצ ךָאנ טרָאּ

 זיולב ,טינ לעביב יד טדער ליוא טרָאס רעדנַא

 .ןעבלעומעד ןופ ןעטעטילַאװק עגינויא ןופ

 ןערָאװעג טכַאמעג ויא טעטילַאװק עטסעב וד

 טקילפעג ןענייז עכלעוו ןעטכורפ וד ןופ

 וד .טייצ ןלסכ רעדָא ןושה ןיא ןערָאװעג

 ןעבעגעג ןעבָאה ןעוװילָא עטפיורעגרעביא

 ןַא ןופ רעבַא ,עפיור יד סלַא ליוא רהעמ

 עפיירנוא יד ןופ ךיוא .טעטילָאװק ערעגרע
 ורשת ןיא ליוא ןערָאװג טכַאמעג זיא טכורפ

 עטסעטרַאה יד רָאנ ,ןושח ןופ ביוחנָא ןיא ןוא

 ןערעוו טייברַארעפ טנַאקעג טינ ןעבָאה עכלעוו

 ףיוא ןעבילבעג ןענויז ענעי טימ ןעמַאזוצ

 'ד תיעיבש הנשמ רעד מ:,7 -- .תבט שדח

 ןעבילקעגנעמַאזוצ טכורפ יד זיא 'ג האּפ ןוא

 טגיניירעג טוג

 םוצ ןערָאװעג טרהיפעג ךיילג ןוא ןערָאװעג

 ןערָאװעג טגיילעגסיוא ןענייז רעדָא ,ןעסערּפ

 עכלעוו רעטנוא ,רעכעל טימ םילכ עליוה ןיא

 -נוירַא םוצ םילכ ערעדנַא ןענַאטשעג ןענייו סע

 ןענייז ענעירג יד .טפַאז עטשרע יד ןעפירט

 עזעיד .ןערָאװעג טקורדעג ןוא ןעגָאלשעג

 .ליוא ןעטסעב םעד ןעבעגעג ןעבָאה

 זיא ,לעדנַאה םוצ ןָאיצקורָארּפ-נעסַאמ רַאפ

 -ָאוועג טרימרָאּפער לעסיבַא ןווש עדָאטעמ יד

 ןערָאװעג ןעטינשעגנויא ןוא טכורפ יוד .ןער

 רהעמ סָאו ןוא רעלענש סָאװ לָאז טפַאז רעד

 וד ןופ (תיתכ) ןעגָאלש סָאד .ןהעגסיורַא

 עדָאמעמ עטשרע יד ןעזעוװעג זיא ןעווילָא

 ןעסייהעג טָאה סערּפ לווא יד ,(20 'ו תומש)

 מָאה רהוא ןוא .רעטערט-ליוא == ?ןטש-תג"

 סיפ יוד טימ ןעטערטעג ןעװילָא יד ןעמ

 ןעמ יו סעדייבעג עכילנהע (15 'ו הכימ)

 ןעמ טָאה ןעקירבַאפ-נייוו וד רַאפ טיובעג טָאז

 ןעלהומ .ליוא םעד רַאפ טוובעג ךיוא רעטעּפש
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 א יי, עי עי עי עא עי עי שי עי עס ,עיס עי עי יי עי עי שיח יה שי יה קי עי עי עי עי עי יב טיט עי ,עיס 46 ט ןיא
 יו ר 0 0 אש אשי שש סעקס שטאק ישא 0 טאש א 0 יט עטס 0 טיש א א טא א קא ראי רע יי טאן יט עי, ראט א א רע א ר, א אש ריי טיי

 ַא טימ ,ןייטש ןופ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז

 דנַאר יד ףיוא .דנַאה רעד טימ ןעהערד וצ דָאר

 ערעווש ןערָאוװעג טגיילעג ןעניוו דָאר ןופ

 טכיוועג טימ ןעסערּפ ןעלָאז ייז רענייטש

 "עב וצ .(רהובינ) דָאר סָאד טהערד ןעמ תעב

 ןערעוו עילַאק טינ לָאז רע ליוא םעד ןעטלַאה
 וא ,ךעלעגירק ןיא ןעסָאגעג םהוא ןעמ טָאה

 .(1'ו לאומש א) ןרעלעק ןיא טלעטשעג ייו

 8 ןענַאטשעג גידנעטש ויא שרקמהיתיב ןיא

 ןוא רצוא סנינעק ןיא .ליוא ןופ טַארָאפ

 טנעכערעגנוירַא ליוא ןופ סַאּפַאז ַא ןעועוועג

 טָאה רע סָאו ןעכַאז עטסרעייהט יד ןעשיווצ

 .(2'18 םיכלמ ב) טגָאמרעפ

 לאקזוח' ךיוא יװ עשוה טיול :ךיורברעפ

 םירצמ ךָאנ ליוא טריטרָאּפקע ןעדוי יוד ןעבָאה

 טָאה םורצמ ןיא זַא טקַאפ רעד .רוצ ךרוד

 זַא טזייוו ןעסקַאוועג ךיוא םיוביליוא רעד

 רערעטַײר רעד ןעזעוועג זיא ליוא רעשידוי רעד

 חמלש טָאה (10ב) םימיה ירבד ב טיול
 .ליוא םיתב 20,000 רוצ ךלמ םרוח וצ טקישעג

 ליוא ןעשידוי םעד ןעהיצעב ןעגעלפ םירצמ יד

 טָאה (11 ה) םיכלמ א טיֹול ןוא ,רוצ סיוא

 ןופ טקעריד ךיוא ליוא טריטרַאּפמיא םירצמ

 -עג ןענייו טסבלעז ןעווילָא יד .ַאניטסעלַאּכ

 ווא ליוא רעד .טכורפ סלַא ןערָאװעג ןעסעג

 םוצ ןוא ןעכָאק םוצ ןערָאװעג טכיורבעג

 טנייה ןעכיורבעג רימ ואוו לַארעביא ןעקַאב

 טימ רעפרעק םעד ןעביירוצנייא ךיז .רעטוב

 טנעירָא ןעטלַא ןיא זיא דָאב ַא ךָאנ ליוא

 בעילוצ סלייט ,עדָאמ יד ןעזעוועג גידנעטש

 םעד ןרענהעשרעפ וצ סלייט ןוא טייהטדנוזעג

 ערעייז יוב שיטה רעטּפיגע יד .רעפרעק

 היט רעד ויב ןַאמ ַא ןהעטש טַאהע; תוחמש

 ןעדעי ןעועוועג זיא סע עֿבַאגפיוא סנעכלעוו

 .רָאָאה יד טימ ּפָאק םעד ןעביירוצנייא טסַאג

 ערעדנַא עלעיפ ןיא ןוא ,(40 בכ) םירבד טיול

 וצ ןיא דומלת ןוא לעביב רעד ןיא ןעלעטש

 ןעיורפ ןוא רענעמ עשידוי יד ךיוא זַא ןעהעז

 רָאָאה ןוא דרעב ערעייז ןערעימשעב יז ןעגעלע

 -רעיורט ןיא .החמש עדעיַא ייב ,ליוא םיימ

 ןעגעונעגרעפ סָאד טגָאוטנע ךיז ןעמ טָאה געמ
 .ןעקעווצ עשיטעמסָאק רַאּפ ליוא ןעכיורבעג וצ

 ןעמָאנ רענימעגלַא ,םיוב-ליוא

 .ןעטכורפ-ליוא ןעגָארט סָאװו רעמיוב עפורג

 ןרעק ןוא גידנעוונוא .לעג זיא רעילָאק רעייז

 -עג ןיא רעווש ןֹוא טרַאה רהעז זיא .לעקנוד

 ךיו טסַאּפ ןוא ,טֹוג רהעז ךיז טרילָאּפ .טכיוו

 ַא יאפ

 ןוא ,ןעקעטשדריצַאּפש ,לעבעמ רַאפ ערעדַײַא

 .טקרַאט םעד רַאפ עדנעכשנעגעג ערענוולק

 טיורּפשרעפ ,גנוטַאג 19 ןַארַאפ ןענייז ייז

 ,ַאקירּפַא-דיז ץיניוװָארּפ-ּפייק ,ַאניטסעלַאּפ ןיא

 עגינויא ןיא ןוא ,ןעילַארטסיוא ,ןעודנוא-טסָא

 יד ןעסייה שינַאטָאב .ַאּפָארוע ןופ רעדנעל

 "?ןעווילָא/ :ןעטכורפ יוד ,?ַאעלָא" :רעמיוב

 וצ ןָא ןעביוה ייז ."ליוא" :טפַאז רעד ןוא

 ןענייז ןוא ,טלַא רהָאי 7 ןעוו טכורפ ןעגָארט

 יליוא ןַא .רהָאי 100 ןוא 00 ויב רַאבטכורפ



 םנופ 180 זיב 140 ןופ ןרעפול ןָאק םיוב

 ןעטלעז טסקַאו .ךילרהעי (.ד.ז) ןעווילַא

 רהעז ךיוא טבעל ןוא ,ךיוה סופ 280 רעביא

 ָאד ןענייז טנייה ךָאנ זַא טביולג ןעמ .גנַאל
 םונילּפ ןופ רעמיוב עגינויא ןעילַאטיא ןיא

 ןַארַאפ ןענווז ןונבל ןיא .ןעטייצ ('רצי 19)

 רעייז .רעטלע ערעסערג ַא ךָאנ ןופ עגינייא

 ןעויוועגנָא לעביב רעד ןיא טרעוו עטכישעג

 ךיוא טדער רעמָאה .ןעמויצ ס'םהרבַא ףיוא

 ,רעדנואוו ןייק ךיוא זיא סע ןוא ,ייז ןופ

 טייהשנעמ רעטלַא רעד טנעידעג ןעבָאה ייו

 ,לַאירטַאמ-זויּפש סעגוטויז לעופ סלַא ץוחַא

 .לעטימ סגנוטכיילעב עגיצנייא סָאד סלַא ךיוא

 טלעיּפשעג רע טָאה לארשי ץרא ןעטלַא ןיא

 ןענָאק רומ יו טיול עלָאר עדנעטיידעב ַא

 דומלת ןוא לעביב רעד ןופ ןעהעז ךָאנ טנייה

 .סוטיר ןוא ןָאיגילעו

 טעמכ טָאה םיוב םעּד ןופ טייקכילצונ יד |

 ץבילטעג רעד ןיא לעטש ַא ןבעגעג רעמיוב עלַא

 -רעפ יוזַא זיא םיוב ןייק רעבָא ,גנורהערעפ .

 ןוא רע .םיוביליוא רעד יוװ ןערָאװעג טרהע

 -לעהרעפ עבולקילג ןופ לָאבמיס רעד ןערָאװעג

 שנואוו-קילג רעד ,ןעשנעמ ןעשיווצ ןעשינעט

 יד .ןעדעירפ ןופ ןוא ,געיו ןופ ,ןעבעל ןופ

 -לווא ןַא טכַארבעג טָאה הבית ס'חנ ןופ ביוט

 ןיוש זיִא ליבמ רעד זַא תרושב סלַא טַאלב

 תלולב תוצמ תולח יד .הרונמ יד .רעבירָאפ

 תומש) ןטשב םיהשמ תוצמ יקיקר וד ,ןטשב

 סָאװ וינבו ןרהַא ןופ תונברק יד ,(98 ,9 טכ

 וד ,ליוא טימ ןעקַאבעג ןייז טוומעג ןעבָאה

 םיכלמ ןופ ,םיולו .םינהכ יד ןופ גנובלַאז-ליוא
 ,לווא עלעגורק ןייז טימ הכונח-סנ רעד ,םירשו

 ףךעלעגירק יד טימ עשילא ןופ רעדנואוו סָאר

 .עלעיּפשיוב עטוג ןענייז {ד םיכלמ ב) ליוא
 ןעפורסיורַא טנַאקעג טינ טָאה ךלמה המלש

 ןעכַאמ סלַא שדקמה-תוב םוצ טקעּפסער רהעמ

 תוזוזמ לכה ןופ רהיט יד ןוא םיבורכ ייווצ יד
 טָאה דוד ןעוו .םיוב-ליוא ןופ ץלָאה סיוא

 80 םיוב-ליוא

 וצ טייהנעבעגרע ןייז ןעקירדסווא טלָאװעג

 םיוביליוא ןַא יוװ ןיב ךיא ןוא" :רע טגָאז טָאג

 ןעטסיורט טמהענ עשוה ןעוו ,"זיוה סטָאג ןיא

 ןייק סע רע טָאה תורצ ענייז ןיא קלָאּפ סָאז

 -לווא ןַא וצ סלַא ןעבעגעג ךיילגרעפ ןרענהעש

 טיג (10אמ) היעשי ךיוא ,( 7 די) םיוב

 טּפינק ןוא טנעמילּפמָאק ןעכילנהע ןַא םהוא |

 קילג ןעשידוי םעד ףיוא גנונּפָאה ַא וצ טימַאד

 .טפנוקוצ ןייז ןיא

 קילָאבמוס רעד ןיא

 ערעייז ןיא ןעבָאה רעקלעפ ערעדנַא ךיוא
 -ליוא םעד רַאפ ץרא-ךרד טגייצעג ןענָאיגילער

 לעיּפש ןעשיּפמילָא םעד ןופ רעגעיז רעד .םיונ

 ליוא ןופ ןעטכָאלפעג ןעניורק ןעמוקעב ןעבָאה

 עטדיוט יד ןענויז ַאטרַאּפש ןיא .ןעגייווצ

 .עצנערק-ליוא טימ ןערָאװעג טגיילעב רעגעיז

 וצ ןעגנַאגעג ןעניוו רעָאגַאטרַאק יד ןעוו

 -עג םהיא ייז ןעבָאה ןעדעירפ ןעטעב ָאיּפיקס
 ןופ לָאבמיס סלַא ןעגייווציליוא יד ןעזיוו

 ןעּפלַא יד רעבירַא זוא לַאבינַאה ןעוו .ןעדעירפ

 ןעגעקטנע םהיא רעניואוועב-גרעב יד ןענייז

 ויא סָאנע סלַא .ןעגויווצ-ליוא טימ ןעמוקעג

 טקישעג רע טָאה ןעילַאטיא ןיא ןעמוקעגנָא

 ַא סלַא ןעגויווציליוא םוניטַאל גינעק םוצ
 יד .המחלמ ןייק טניימ רע זא גנורעכיזרעפ

 ָאלָאּפַא טָאג רעד זַא טביולגעג ןעבָאה ןעכורג

 ,םיוב-ליוא ןַא רעטנוא ןערָאװעג ןעריובעג זיא

 רערואדיּפע יד ןעוו זַא טלהעצרע סָאדָארעה

 סָאד הצע ןַא לעקַארָא רעייז טגערפעג ןעבָאה

 ןעבָאה ןערעוו רַאבטכורפ ןעלָאז רעדלעפ יד

 דליב ַא ןעלעטש וצ רעפטנע ןַא ןעמוקעב ייז

 ןופ ןיטעג רעד וצ ץלָאה:םיוב-ליוא ןופ לייז

 רעטעג וד ודכב זַא טגָאז סעלקַאּפָאס .ווב-רעקַא

 ןעבָאה ןעטעברעביא וצ טלעוורעטנוא רעד ןופ

 ןעיינ תמ ןעדעיֵא וצ טגיילעג ןעכירג יד

 רעד ןופ לעּפמעט םעד ןיא .ןעגיוווצ-לווא |

 .םיוביליוא ןַא ןענַאטשעג זיא ענעהטַא ןיטעג

 רעמייב-ליוא ןענַאטשעג ןענייז ןעהטַא ןיא
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 עי עי גייט עי סי עי עי עי עי; יה שיהיה עי עי גיס זי יה עי עי עמ עי עי יה יו עמ עי עי יה עי עי עי עי יט יה גיס יה יו עי יה יה קי עי עי .עיה עי עה עו יה שי עי ,עיפ ,קיימ }
 יי יי יי ר אי אש ר א א שר לא ר ר ר רע 0 לא א ראש רע וו יט לא ר ר לי טיש א ר ר רע ר א ראש ר ר אש ר ר ר ראש יב לאו רק רעש רעש אש א

 רעמעג יד זַא טגָאזעג טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא

 טָאה ןָאלָאס .טצנַאלפעגנייא ייז ןעבָאה ןיילַא
 -ליוא יד ןעװענַאש וצ ץעזעג ַא טכַאמעג

 .רעמייב

 עטלַא ןעשירפפווא וצ ,רעדליב-ליוא

 רעדליב-ליוא ענעכָארבעג ןוא עטריקַאלבעג

 ןעכלעוו ןופ ןעטסַאק ןעטוג ַא ןעבָאה ןעמ זומ

 .טויקגיסעילפ ןייק ןענירסיורַא טינ לָאז סע

 יוו סנעטסגינעוו סיורג ווזא ןייז ףרַאד רע

 ףרַאד רע .ךַאלפ ןעגיל ןענַאק לָאז דליב סָאד

 ןעמ .ףעיט רעטעמיטנעס 18 סנעטסגינעוו ןייז

 ןעקרַאטש רהעז ַא ןעטסַאק ןיא ןיירַא טסעיג
 ףיוא .ףעיט רעטעמיטנעס 1 זיב טסייגינייוו

 סעּפע ןעקרָאק 4 טלעטשעג ןערעוו ןעדָאב םעד

 סָאד טגייל ןעמ .טייקגיסעילפ רעד ןופ רעכעה

 ןעקרָאק 4 וד ףיוא רעטנורַא םינּפ ן'טימ דליב

 ,טייקגיסעולפ וד ןערהירעב טונ רָאט דליב סָאד

 ןעטסעפ ַא טימ ןעטסַאק םעד טסעולש ןעמ

 ַאזַא ןיא דליב סָאד טוָאל ןעמ ןוא ,לעקעד

 רעד .ןעדנוטש 90 רעדָא 90 רַאפ דנַאטשוצ

 ןעברַאפ יד טעוו ףמַאד-לָאהָאקלַא רעקרַאטש
 .ןעשורפפיוא ןוא ןעכַאמ ךייוו

 -גוסעילפ עקרַאטש ץלעג ַא ,ערעיוז-ליוא

 ,ערעיוז-נירעטס רעד ךָאנ טביולב סָאװ טייק

 ויא סָאד .טכיל-נירעטס ןופ ןעכַאמ םייב

 םוצ טקודָארּפ-נעבעג ַא ןערָאװעג סנעטצעל

 -וור וצ עדַאמָאּפיצוּפ ןוא ,ףייז ןעריצירבַאפ

 .ןעלַאמעמ עטרילַאּפ ןעגונ

 .טומ טשומעג ןעפָאטש-ברַאפ ,ןעברַאפליוא

 -ליוא רעדָא ,ליוא-סונ ,לווא-נהָאמ ,לוואדנויל

 יד .יײרעלַאמ-ליוא רַאפ ךיורבעג םוצ ,סינרופ

 סנעטסרחעמ ןענייז קעווצ ןעזעיד רַאפ ןעברַאפ

 -רעפ ןערעוו ייז ,רעדיוּפ ַא ןופ םרָאפ ןיא
 .ןעליוא עטנַאמרעד וד ןופ םענויא טימ טייברַא

 ןעטעטיירעבוצ ַא ןיא ךיוא ייז טניפעג ןעמ

 ףיוא טימ ןענָאק ייז ּסַאּפ ַא יוװ ךייוו ,םרָאפ

 ןעברַאפ-ליוא יד .גיטיונ ןעוו ןערעוו טנודרעפ

 -נעהבָא זיא טייקגילענש וד ,לענש ןענעקורט

 ןיא ךיז טניפעג סָאװ ליוא עגנעמ רעד ןָא גיג

 סייוו עיולב :לעיּפשייבוצ .ףָאטש-ברַאפ םעד

 רעקָא ןוא ליוא טנעצָארּפ 10 טימ טשימעג

 ,גייט ןלַאגע ןַא ןעכַאמ עדייב ןעלעוו 80 טימ

 -וטנַאװק עכיילג ַא ןעכיורבעג ןעלעוו עדייב

 ןעלעוו עדייב ןוא ,ליוא-ניטנעּפעמ ןופ םעט

 ,"םועלָא" .ז) .טווצ ןיוא ןיא ןערעוו ןעקורט
 .("ןעברַאפ" ,"וירעלַאמ"

 םוג זיא ןעגיטייזעב וצ ,ןעקעלפ-ליוא

 םַאולַאבדַאיװַאּפָאק ןופ גנישימ ַא ןעכַאמ וצ

 ביוא .ןעלייט עכוילג ויווצ ,קינָאמַא-צטע ןוא

 ןעמהענ ןעמ ןָאק עטצעל סָאד טינ טגירק ןעמ

 .טָאטשנָא טסייג-נייוו ןעקרַאטש

 ךרוד טכַאמעג טרעו ,קושטוָאק-ליוא-

 רעד .ןעדנוטש 904 רַאפ ליוא-ניול ןעכָאק

 טכָאקעג ןַאד טרעוו ץנַאמסבוס רענעבילבעג

 יד ,ןעדנוטש 6 רַאפ ערעיוו-רעטעּפלַאז טימ

 ףיוא טלעטשעגקעוװַא טרעוו עסַאמ עטנודרעפ

 .ןערעוו וצ טעוועטרַאהעג טפול רעיירפ רעד

 ,ןערעוו טכַאמעג ךייוו רעדיוו ךיוא ןָאק רע

 ןָאק רע .רעסַאװ ןעסייה ןיא ןעקיווונייא ךרוד

 ךרוד טזעלענפיוא קירוצ ןערעוו ןעצנַאגנוא

 ,ףָאטש-נעלהיוק-לעבעװש ,ליוא-ניטנעּפרעט

 .ןילַאקלַא ןוא

 -בָא גנוטייצ ַא רעדָא ךוב ַא ,עבַאגסױא

 טפיוקרעפ קרַאמ ןיא ןעבעגסיורַא ןוא ןעקורד

 :סע טסווה טכַאמעג טרעוו סע תעב .ןערעוו וצ

 :טסויה עבַאגסיוא עטשרע יד ."עבַאגסיורַא"

 יד רעדָא עטייווצ יד ,?עבַאגסיוא-לַאניגירָא"

 .טנעכייצעב עכלעזַא סלַא ןיוש ןערעוו עטירד

 עלעיפ ןופ ןעבעגעגסיורַא טרעוו קרעוו ַא ביוא

 ןערעוו ןעבעגעגנָא ךיוא ייבַאד זומ רעגעלרעפ

 יד" :רעגויטשַא .רעגעלרעפ ןופ ןעמָאנ רעד

 לייוו גיטיונ זיא סָאד .ג.ד.א ?עבַאגסווא םָאר

 ןעדיישרעטנוא ןעבַאגסיוא ענעדעישרעפ יד

 :לעיצרעמָאק -- .ןעטכיוניה עלעיפ ןיא ךיו



 ןעטסָאק עלַא ."עמהַאננווא" ןופ ץַאזנעגעג רעד |

 וצ ןערעהעג .קיהבור ןעזעיד רעטנוא ןעהעג
 םוצ ץַאזנעגעג ןיא 'טיבעד" ןופ טיוז רעד

 ןוא ןעבַאגסיוא עדנעהעטש ןַארַאפ ."טידערק"

 -נהעוועגרעסיוא ןוא ,עכילנהעוועג ,עגילעפוצ

 .(?גַאלרעפ".ז) עכיל

 ןעכַאמביולג סעמורק סעּפע ,ןעכיילגסיוא
 עפעיט יד ןעליפסיוא ךרוד רעדָא ןעצלַאװ ךרוד

 ןעדנעוורעפ וצ טינ .ךַאז עמורק ַא ןופ ןעלייט

 לייוו ,(.דז) ?ןעכיילגבָא ?טרָאװ םעד טימ

 רעד ןופ סוורג יד טרעוו ןעכיילגסיוא ךרוד

 ַא :ךילטפעשעג ---.רעניילק טינ ךַאז עמורק

 ,בוח ַא ןעריטיווק ךרוד ןעכוילגסווא גנונכער

 .ןעלעטשטסעפ עמוס עטריטוּפסיד ַא רעדָא

 לעטימ עטסגיטכיוו סָאד ,ןעגנובָארגסיױא
 יד ןעסעילשוצפיוא עיגָאלָאעכרַא רעד ןופ

 עכילשנעמ רעד ןופ עטכישעג ענעגרָאברעּפ |

 -עישרעפ ןיא רהָאפ ןעמוק ייז .טיוהנעגנַאגרעּפ

 ויז .רעטרע ענעדעישרעפ ףיוא ןעטויצ ענעד

 רַאפ טפַאשנעסיו עצנַאג ַא ןעפַאשעב ןעבָאה

 -נעזווט רעביא טכיל טכַארבעג ןוא ןיילַא ךיו

 יז ןהָא ןעטלָאװ עכלעוו ןעגַארפ עלקנוד עד

 .סינרעטסנופ רעד ןיא ןיא ןעגעלעג טנייה ךָאנ

 לַאורטַאמ-סגנוצנעגרע טרהיפעגוצ ןעבָאה ויז

 .ןעסיוו רעזנוא ןופ ןעגייווצ עלא טעמכ רַאפ

 ןעגנובָארגסיוא ןעניוז 1788 רהָאי םעד זיב

 -כַאזיטינ ןופ ,עלעפוצ ייב ןערָאװעג טכַאמעג

 לַאירטַאמ לעיפ ןוא ,שיטַאמעטסוסנוא רענעק

 -נַאגעג ןעריולרעפ ךרודַאד לעפייווצ ןהָא זיא
 גנובָארגסיוא עשיטַאמעטסוס עטשרע וד .ןעג

 -עק וד ןרעכיירעב וצ קעווצ םעד טָאהעג טָאה

 ןעלייז ,ןעכַאזקומש טימ עטסעלַאּפ עבילגיונ !

 דנַאלנעבירג ןעטלַא םעד סיוא ןערוטּפלוקס ןוא
 טלעוו רעד ןיא טלעיּפשעג לָאמַא טָאה םעכלעוו
 ןופ ןעטכיונוה עלַא ןיא עלָאר עטסערג יד

 ,גנָאסופטנָאמ ,ָארעגיר ,קעברעווַָא .טייצ רהיא

 ןעטסערג םעד ןעבָאה ילערָאיּפ ןוא ןַאמלעקניוו

 רימ סָאװ רעמיטרעטלַא עשיכורג יד ןופ לייט

 גנוטיודעב רעייז ןוא ןעבָארעגעגסיוא ,ןענעק

 עשיזיוצנַארּפ ַא זיא 1709 ןיא .טרהעלקרע
 "לוזער םעד טימ ןעטּפיגע ךָאנ סיורַא ייטרַאּפ

 רעד ןוא ןָאילָאּפמַאש זיוצנַארפ רעד סָאד טָאמ

 לעסולש םעד טקעדטנע ןעבָאה גנָאו רעדנעלגנע

 -גָאריה ערַאבזעלנוא טלָאמעד זיב יד ןעזעל וצ

 טווצ ַא רַאפ טָאה עכלעוו גנוקעדטנע ןַא .ןעפיל

 -רומש ַא טימ טסיוג-סגנושרָאפ םעד טבעלעב

 -עידעּפסקע עטיוווצ יד טמוק ןַאד .קשח ןעשימ

 1898 ןיא ינילעזָאר ןוא ןָאילָאּפמַאש ןופ עיצ

 -ָאועג ךילברעטשנוא ויווצ יד ויי ךָאנ דלַאב
 ןעבָאה עכלעוו ,ָארעּפסַאמ ןוא סויסּפעל ענער

 ַא טימ סמועוומיטלעוו יד טכַאמעג ךייר

 ןעטלַא םעד סווא רוטַארעטיל ענרענייטש

 ןעזעלעג טנייה ךָאנ טרעוו עכלעוו ,ןעטּפיגע

 םעדכָאנ דלַאב .גנורעטסייגעב םוורג טימ

 ַא דרַאיַאל ןוא ןידנַאלפ ,ַאטָאב ךיז ןעבָאה

 ,תרפא םעד םורַא דנעגעג רעד וצ ןוהטעגמהעג

 טדָאטש וד---"הוננ" טקעטנע ןעבָאה ייז ןוא

 להָאצ עסיורג רהעז ַא טימ -- איבנה הנוי ןופ

 ענעריולרעפ עטלַא סָאד .תודע עשילביב ןופ

 -רעפ רעקיטש ןיא זנוא רַאפ טצעי טחעטש לבב

 .סמועוומ ענעדעושרעפ וד ןעשיווצ טליוט

 טעדנירגעג ךיילג ךיז ןעבָאה ןעטפורשטיוצ

 ,גיטסויג ןעצוטשרעטנוא וצ ןעגנובָארגיוא יד

 עגיטיונ סָאד ןעפַאש וצ ןעטפַאשלעזעג ןוא

 .ןענָאיצידעּפסקע יד ןעריזינַאגרָא וצ ןוא דלעג

 ןָאוצַאנ ַא רַאפ ץלָאטש ַא ןערָאװעג זוא סע'

 -סיורג עזעיד וצ טרעייטשעגייב ןעבָאה וצ

 ןעבָאה עגינעק ,ןעגנומהענרעטנוא עגוטרַא
 -רהעלעג יד וצ שוזַארוק ןוא דלעג ןעבעגעג

 עשיטַאמָאלּפיד ןעמוקעב ןעבָאה רעבערג וד ,עמ

 רהעז ןעבָאה ויז סָאװ עציטש עשילַארָאמ ןוא

 טסַאיזוהטנע רעטסערג רעד .טַאהעג גיטיונ טּפָא

 רעזייק רעשטייד רעטצעל רעד ןעזעוועג זוא

 -נובָארגסיוא עשיזעניטסעלַאּפ ןיא .םלעהליוו

 -עגסווא טווצ רעטצעל רעד ןיא ךיז טָאה ןעג
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 .רעדנָאק .לָאק רעדנעלגנע רעד טנעביוצ

 -ָארגסיוא עטסעטנַאסערעטנוא יוד ןופ עניוא

 ןעועוועג זיא עטכישעג רעזנוא רַאפ ןעגנוב

 ףליהעג ןייז טימ ,ָארעּפסַאמ .ּפָארּפ סָאװ יד
 ןעבָאה ,שגורב לימע

 -עג דַאולש םעד ףיוא וצַאד זיא רע .ןעטּפיגע

 עבלעוו ,םיבנג עשיבַארַא עגינייא ךרוד ןעמוק

 וצ ןעקיטנַא ןעפיוקרעפ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז

 ןיא ןעזעוועג זוא סָאד .עדנעזייר עשיעּפָארוע

 טרָאד .רהיט ענעטלַאהעב גולק ַא טומ לויה +

 לעקיטרַא 6000 ךרעב ןערָאװעג ןענופעג ןענייו

 -רָאװעג רעדנַאנַאפ גנונדרָאנוא עסיורג ַא ןוא

 טכַאמעג ןעטייקגירעווש לעיפ טָאה סָאד .ןעפ

 ייז עכלעוו עטכישעג יוד ןעלעטשוצנעמַאזוצ

 ןענייז ייז ןעשיווצ .טריטנעזערּפער ןעבָאה

 ,עגינעק עשיטפיגע ןופ ןעימומ 99 ,ןעועוועג

 -סעירּפ ןוא ,ןעניסעצנירּפ ןעצנורפ ,ןענוגונעק

 -ָאוװועג ןעניפעג ןענייז ןעלָאר-סוריּפַאּפ 8 .רעינ

 ןעביירשעב עכלעוו ןער

 יד ןרעפיצטנע ןעפלעה עכלעוו ןעטקַא עטנַאס

 ןעסיורג ַא טימ ןוהט וצ טָאה סָאװ עטכישעג

 יד רעביא .עדנעטשנעגעג עזעיד ןופ לייט

 לעיפיוזַא סָאד טמוק סע יוזַא וװ ענַארפ

 רעצעלּפ ןוא ןעטייצ לעיפיוזַא ןופ ןעימומ

 טרָא ןייא ןיא ןעפערטנעמַאזוצ ךיז ןעלָאז

 רעטּפיגע יוד תעב ,וַא ָארעּפסַאמ טרהעלקרע

 תומחלמ ערעייז ןיא טכעלש ןעטלָאהעג ןעבָאה

 ,רעמיטגילייה ערעייז ןעטלַאהעב ייז ןעבָאה

 ןעלעיצ רָאנ רעמיא ךיז ןעגעלפ םיאנוש יד ןוא

 .ייז ךָאנ

 -נעריא טָאה ןעמ סָאװ ןעימומ יד ןעשיווצ

 : ןעזעוועג ןעגייז טריציפיט

 רעד ןופ גונעק רעטצעל רעד .,,ןענעקסַאר
 .עיטסַאניד עט7
 רעד ןופ רעדנורג ןוא רעטשרע רעד סעמהַא
 עיטסַאניד עט8

 .בייוו ןייז ,ירַאטרעּפָאנ-סעמהַא
 : .ּמעטָאהרַא ןיגינעק
 .רעטכעמ עניוו טימ ןָאמַא-טַאס

 ,עבעהט ןיא טכַאמעג

 --ערעטנוא עגינווא

 .ןהוז ןייז ןָאמַא-ַאס ץנירּפ

 ןייז ןופ גינעק רעטייווצ רעד ,ּפעטָאה-נעמַא
 | .עיטסַאנוד

 רעד ןופ רעדנירג ,רעטשרע רעד סעסמַאר

 .עוטסַאניד עט9

 .ןהוו סנעגיביוא םעד , רעטשרע רעד טעס
 .רעטייווצ רעד סעסמַאר
 .רעקירדעב רעשידוי רעד הערּפ

 .טוַאמ-מע-טָאנ ןיגינעק

 םעטָאניּפ גינעק

 .ַאק-ַאמ-ַאר ןיגיגעק
 .ונַאַאטדַאט-טנַאה ןיגינעק

 "ער" טָאג ןופ לודג-ןהכ רעד

 .ַאמ-רַאהדַאסדַאמ ןופ לודג-ןחכ רעד

 : ןופ םירבק עגידעל יד

 .רעטשרע רעד סעמטָאהט
 .רעטייווצ רעד סעמטָאהט

 .והדעמדַאטנַאה ןוגינעק

 .ןַא 2

 .אק"טעס 2
 .וח-עמדַאט-טנָאס-סעמ ןיסעצנורּפ

 .עיטסַאניד עט18 רעד ןופ עלַא

 -ָארגעגסיוא סםַאסַאר טָאה רהָאי ןעבלעזניא

 (94וי םיכלמ ב) "םיורפס" טדָאטש יד ןעב

 ,םגָאז סָאזָארעב יוו עכלעוו ,לבב ןעטלַא ןיא

 ךָאנ ןופ ,"רוא" טדָאטש יד יוװ רעטלע זיא

 ןעפורעג טנייה טרעוו טרָא סָאד .לובמ םעד רַאפ

 ַא ןערָאװעג ןעניפעג ויא טרָאד .?ַאבוהדובַא"

 ,גנַאל סופ 1200 ,טָאגנוז םעד וצ לעּפמעט

 ףווא .סיוורג סופ טַארדַאװק 80 תבזמ ַא טימ

 סָאו סעצילבַאט עדנעזיוט עלעיפ ןופ ענייא

 -סיוא טרעוו ןערָאװעג ןעגופעג טרָאד ןענייז

 בירקמ ןעבָאה ווו תונברק עכלעוו טנכערעג

 ןעמיטש עועיד ןוא טָאג רעיוז רַאפ ןעזעוועג

 .לעביב רעזנוא ןופ לעטעצ םעד טומ הַאנווב

 רהָאפ טרָאד ןעלעטש עכלעוו ןערוגיפ יד טיול

 רעד,זַא ןעביולג ןעמ ןָאק טסנעיד סעטָאג םעד

 ןיא םירצמ ךָאנ לבב ןופ טמוק טסנעיד-נענוז

 טרָאד ןופ טָאה םַאסַאר .עיטסַאניד עט18 רעד

 -ומירב םעד ךָאנ סעצילבַאט 8000 טקישעגבָא

 "רעד סָאוװ קעטָאויליבוב עצנַאג ַא ,םועזומ ןעש

 -עג עש לבב רעד ןופ קוטש סיורג ַא טלחעצ
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 רַאפ ןעזעוועג טלָאמעד זוב זיא עכלעוו עטכיש

 .דרע רעד ןיא ןעסָאלשרעפ תורוד ערעזנוא

 טלעוו יד ויא רעטעּפש רהָאי ייווצ טימ

 ןעגנוקעדטנע יד טימ ןערָאװעג טשַארעביא

 ןעבָאה ויז .ירטעּפ סרעדנילפ ןוא ליווענ ןופ

 וד ,ססמרו םותיּפ טדעטש וד ןעבַארגעגסיוא

 יד זיא םעדכָאנ .תוריחהייּפ ןוא ןעוצ טדָאטש

 וצ רעטכייל ןערָאװעג עיפַארגָאעג עשילביב

 םעד ןופ עיניל עצנַאג יד ןוא ,ןהעטשרעפ

 רבדמ רעד ךרוד םירצמ סיוא גוצ ןעשידוו

 (.ד.ז) ןעוצ טדָאטש יד .ןערָאװעג רהָאלק זוא -

 7 ןערָאװעג טיובעג 90 גי תומש טיול זיא

 ןעניפעג ורטעּפ טָאה טרָאד .ןורבח רַאפ רהָאי

 ןעכלעוו םורַא ,טינַארג ןעמיור ןופ לעּפמעט ַא

 -ורטעג ןופ ןערעיומ 2 ןעזעוועג ןענויז סע

 לָאמ 80 ךרעב ייז ןופ רעדעיַא ,לעגיצ עטנעק

 .ןערעיומ יד ,עגירעזנוא יד יו םוורג יווַא

 -עג ןענופעג ןענייז גידנעוונוא .-ןיוה םופ 90 |

 ירעפ יד טומ (ןעטפירש) ןעשוטרַאק ןערָאװ

 ןעשיווצ ןופ עגינעק עשיטּפיגע ןופ גנונכווצ

 -יד עטסגיצנַאװצ-ןוא-סקעז ןוא עטסקעז יד
 .ןעיטסַאנ

 ןעגנובָארגסיוא עטנַאסערעטניא ערעטייוו

 ףיוא רדס רעייז ןיא ןעבירשעב ָאד ןערעוו

 .רעצעלּפ ענעדעישרעפ

 טָאברעפ עשיטילָאּפ סָאד ,גנוזייווסיוא

 ןעניפעג וצ ךיז ןעטרעדנַאװעגנייא ןַא ןעגעג

 טינ םהיא טשניװ ןעמ ואוו דנַאל םעד ןיא

 ןייז ךיוא ןָאק סָאד .ןעביילב וצ רעגנעל

 טדָאטש ןיוא ןופ טָאברעפ רעכילייצילָאּפ ַא

 ןַא ןיא ןעריובעג זיא סָאװ םענווא ןעגעג

 -נויא ןעבָאה רעקלעפ יד טייז .טדָאטש ערעדנַא

 ערעייז ןיא עצעזעג סנָאיצַארגימיא טרהיפעג

 עזעיד ןופ ןעדעי ןיא ייז ןעבָאה רעדנעל

 -ןצסיוא טכער סָאד טימ טגרָאזעב ךיז עצעזעג

 טָאה סָאוװ ןעטרעדנַאוװעגנייא ןעדעיא ןעזייוו

 ןייז וצ טלעטשעגסיורַא ײויצ רעד שימ ךיז

 עלענָאוצוטיטסנָאק וד ןיא .רעטשניוועגנוא ןַא

 רעהירפ טינ גנוזייווסיוא יד טרעוו רעדנעל

 ךוא רעטשניוועגנוא רעד זיב טרהיפעגסיוא

 ַא רַאפ ןערָאװעג טּפשמרעפ טכירעג ַא ןיפ

 ןיא .דנַאל ןופ עצעזעג יד ןעגעג ךערברעפ
 -ולָאֹּפ רעד ןופ ךַאפנייא רע טרעוו ערעדנַא וד

 -עד ןוא ,ןעזיוועגסיוא דַארַאּפ םוש ןהָא ווצ'

 רעד וצ סיורא טינ זיא רע ביוא טריטמרָאּפ

 -טלעו עטצעל רעד זיב .טווצ ענעבעגעגנָא

 ןעוועג דנַאלסור ןוא דנַאלשטייד ןענייז המחלמ

 -ָאֹּב ערעייז .עדמערפ רַאפ רעדנעל עטסגרע וד

 -קיר עכלעוו ןהָא טעוועשובעג ןבָאה ןעייציל

 ןעדוי יד ןעבָאה דנַאלסור ןיא ןוא ,ןעטכיז

 ךיוא געמ סָאד .ןעטילעג לעופ רהעז ןופרעד

 ַאזַא ןעבָאה ןעדוי יד םורַאװ ךַאזרוא יד ןייז

 -וירפעב םעד ןיא ןעמונעג ליײטנַא ןעגיטכיט

 .ו) .קלָאפ ןעשיסור םעד ןופ ףמַאק סגנוא

 ("ןָאיצוטיטסָארּפ"

 ןעטייהנעגעלעגנַא עגיטרעוורעסיוא
 עכלעוו טַאַאטש ַא ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא יד

 -ַאַאטש עשידנעלסיוא יד טימ ןוחט וצ ןעבָאז

 -ָאק (9 ,עשיטַאמָאלּפיד (1 :ןענייז ויז .ןעט
 -סנימדַא יד .עכילצעזעג (9 ןוא ,עלעיצרעמ

 -שעב ןוהט וצ טימרעד טָאה עכלעוו עיצַארט

 רעכלעוו ןרעסיוא סעד רעטסינומ ַא ןופ טהעט

 טימ גנודניברעפ ןיא ,םייה רעד ןיא טציו

 -לעוו ןעטנעגַא ןוא ,ןעלוזנָאק ,ןערָאדַאסַאבֹמַא

 םהיא רעדנעל ענעדעישרעפ ןיא ןעציז עב

 -עגנַא עשיטילָאּפ יד .ןעריטנעזערּפער וצ טרָאד

 רעדָא עכילדניירפ יד :ןעניומ ןעטייהנעגעל

 -נעלסיוא יד טימ ןעגנוהיצעב עכילדניירפנוא

 -ליװװיצ ןופ גנורעפעולסווא וד ,רעקלעפ עשיד

 םעד ן'יא ןערעוו וצ טפָארטשעב רעכערברעפ

 .ךערברעפ םעד ןעגנַאגעב ןעבָאה ייז ואוו דנַאל

 ןופ גנושרָאפכַאנ יד :ןענוומ עלעיצרעמַאק יד
 דנַאטשוצ ןעלעיצרעמָאק ןוא ןעלעירטסודניא

 ילעפ עוװיטקודָארּפנוא ןוא עוויטקודָארּפ ןופ

 ואוו ןעטייהנעגעלעג יד ןענופעגוצסיוא ,רעק

 וצ ןוא הרוחס ענעגייא ןעפיוקרעפ ןָאק ןעמ
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 וד .גיטיונ ןיילַא טָאה ןעמ סָאװ סָאד ןעפיוק

 עיצקעטַארּפ יד טימ ןוהטוצ ןעבָאה עכולטכער

 ןיא ןעניואוו עכלעוו רעגריב ענעגיוא וד ןופ

 יד זַאי ןעבעג וצ גנוטכא ןוא ,דנַאלסיוא

 םעד ןעשיווצ עגנוהוצעב עלַאנָאוצַאנרעטנוא

 ןעטַאַאטש עגירביא יד טימ טַאַאטש םענעגייא

 -ָאוצַאנרעטניא םעד טימ גנַאלקנויא ןיא ןענייז
 .ךובצעזעג ןעלַאנ

 -קנַארק עשינָארכ ַא (תערצ עגנ) ,ץַאזסיוא

 עכלעוו ,רוטַאנ עדנעקעטשנַא ןַא ןופ טיוה

 רַאפרעד .ןעיליצַאבדַארּפעל יד ךרוד טהעטשטנע

 טמוק יז ./עיזָארּפעל" :ןעפורעג ךוא יז טרעוו

 .סולינ םעד םורַא ןעגיל סָאװ רעדנעל יד ןופ

 טרָאד ןופ יז ןעבָאה ןעטַאדלָאס עשיעּפָארוע יד

 ןיא טנַאמרעד ןיוש טרעוו יז .טּפעלשרעּפ רעהַא

 הלוח ַאזַא זַא טרעדָאפ עכלעוו ןוא ,לעביב רעד

 -לעפעב רעד ןופ ןערעוו ןעסָאלשעגסיוא לָאז

 טינ זוא גָאט ןעגיטנייה ן'ויב ךָאנ .גנורעק

 לעטימ ַא ןיצעדעמ רעד ןופ ןערָאוװעג ןעדניפרע

 סע סָאװ עגיצנויא סָאד ןוא ,ןעלייה וצ יז

 יד סָאוװ עבלעוסַאד ויא ןָאהטעג טנייה טרעוו
 קירוצ ןערהָאי עדנעזווט טומ טָאה לעביב

 ןעטרָאס ייווצ ןעבעג סע -- .ןוהט ןעסייהעג

 יד .עגיקעלפ ֹוד ןוא עגילַאנק

 :ןעפורעג ןיצעדעמ רעד ןופ טרעוו עטשרע יד

 -וקַאמ יד" :עטיוווצ יד ןוא ?עזָארעבוט וד"7

 רעד ךיז טלעקיווטנע עטשרע יד ייב ."עזָאל

 -מיולש רעד ףיוא ,טיוה רעד ףיוא ץַאזסיוו

 "ווא יד ןופ ןוא זַאנ רעד ןופ ,ליומ ןופ טיוה

 סיורג סעברַא ןַא ןופ ןעסקַאוװ ןעטָאנק וד .ןעג

 טווצ ַא רַאפ ןעביילברעפ ןענָאק ייז .סונ ַא זיב

 ףווא ןעלַאפרעצ ךיוא ןענַאק ,טרעדנערעפנוא

 .רעביפ ךיוא ןעגנערב ייז .ךעלריוושעג עניילק

 8 ןופ טרעיודעג ןיוש טָאה טייהקנַארק ַאזא

 טברַאטש רעקנארס רעד ביוא .רהָאי 10 זיב

 -עגסיוא טרעוו רע לייוו רַאפרעד רָאנ סע זיא

 .םינ טעטדיוט אפוג טייהקנַארק יד ,טרעטַאמ

 ןעדניצרע טרעוו גיוא ןופ םוריא רעד ןעוו

 וד ,ייז ןופ

 רעטסווא ץַאוסווא
 י
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 ערעדנַא יד יוב .טייהדנילב וצ סָאד טרהיפ

 רָאנ ,ןעטָאנק ענייק רהָאפ טינ ןעמוק טרָאס

 ןוא ןעמוק עכלעוו ןעקעלפ עניורב ךילטיור

 טרעוו רעּפרעק רעד יוו טפָא יווַא ןעדניווש

 עויד ךיוא .טמרַאוװעגפיוא רעדָא טלהיקרע

 ןוא ,ןעריוושעג וצ ןעלדנַאוװרעּפ ךיז ןענעק

 םיוא רעדָא ,ןעגיוא ןיא דנַארב ַא ןעלקיווטנע

 גנוקעטשנַא יד יוזַא יוװ .ןעלקסומ עסיוועג

 .דוס ךָאנ ןיצעדעמ רעד רַאפ זיא טריסַאּפ

 סָאװ ךַאז ַא ךָאנ גנַאלרעפ רעד ,טכיזסיוא

 ןהעז ןָאק גווא סָאד סלַא רעטייוו ךיז טניפעג

 טימ ןעפיורגעב ןָאק דנַאטשרעּפ רעד סלַא רעדָא

 ןא ןייז רעהורפ וומ סע .ןניז ןעטערקנָאק ַא

 ,ןערעוו טכיירגרעד ןעק ךַאז יד זַא גנונהַא

 טכיוסיוא ןַא .טכיזיוא ןַא ָאד זיא סע רעדייא

 עוװויטַאלוקעּפס ַא ןופ ןיילט רַאפרַײד ןיוש זוא

 טכיירגרעד טרעוו יז יוװ לענש יוזַא .רוטַאנ

 .מעטילַאער ַא טכוזסיוא רעד ןופ טרעוו

 -לעשומ ַא ןיא היח-רעסַאװ ַא ,רעטסיוא

 סָאװ ("ןוזלח" הרוצי רפס טיול .רבעה ) לעש

 ןסעגעג טרעוו ןוא ,םימי עלַא ןיא ךיז טניפע

 ךוז טניפעג .ןעדוי ץוהַא רעקלעפ עלַא ןופ

 -כיולגנוא ויווצ ןעשיווצנוא ןעסָאלשעגנויא

 ןעגעג ץוש סלַא ןעלעש עטבלעוועג עבלַאה

 -ןצנוירַא גיטיונ ןעוו ייז טנעפע ןוא ,םיאנוש

 ךיז טלהיפ רע ןעוו רעדָא ,זייּפש ןעמהענ

 יד ןופ ןענפע ןוא ןעסעילשנווא סָאד .רעכיִז
 רעשינַאכעמ-שיגָאלָאיוופ ַא ויא ןעלעש-בלַאה

 ןענייז ןעלעש עועיד ןופ ןעטימנוא .סעצָארּפ

 ךיז ןעהיצרעפ סָאװ ןעלקסוט יד טרירטנעצ

 סעגערב עזעיד םורַא .סעגערב ןעטייז עלַא ךַאנ

 ןַא טגיל ןעלעש יד ןופ ןעדנַאר יד ןעשיווצ

 עזעיד ןעכלעוו טימ ,ץנַאטסבוס רעשיטסַאלע

 -סיוא רעד ןעוו .ןעדניברעפ ןענייז ןעלקסומ

 -קסומ יד ןופ גנוגנערטשינַא יד ךָאנ טזָאל רעמ

 רע ןעוו ןוא ,ןעלעש יד ךיז ןענפע ןעל
 ןעוו .רעדיוו ךיז ייז ןעסעילש ןָא ווז טגנערטש

 זיא רע .ךילריטַאנ ךיז ייז ןענפע טברעטש רע
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 םיוא טליפ רע .ןעלעש ענייז סלַא רענוולק לעופ

 טנעיד סָאװ רעסַאװ טימ םיור ןעגידעל םעד

 ןעוו ,םיונ ַא רַאפ ,סַאּפַאז-סנעבעל סלַא םהוא

 ןעביילב זומ ןוא ןעמוקוצסיורַא ארומ טָאה רע

 סָאװ טפַארק יד .געט רָאָאּפ ַא רַאפ ןעסָאלשרעפ

 רהעז זיא ןעלעש ענייז ןענפע וצ גיטיונ זיא
 -עמ ַא טימ סָאד ןעמ טוהט ןעטסעבמַא .סיורג

 סָאװ ןעלקסומ יד ןעדיינשרעביא ךרוד ,רעס

 .ןעלעש יוד ןעמַאזוצ ןעטלַאה

 .רעייא ךרוד ןעריובעג ןערעוו ןרעטסיוא יד

 תובקנ ןוא םירכז ןעבָאה טרָאס ַאנישזדריוו יד

 םי ןעשיפיסַאּפ ןיא וד ןוא ,עשיעּפָארוע יד

 רעד ןופ יד .(.ד.ז) שיטידָארּפַאמרעה ןענייז

 ןַא .עטסרַאבטכורפ יד ןענייז דנעגעג עכילטסָא

 רהָאי ַא ןיא טריצודרּפ ויז ןופ סעגוצנייא

 ךיליטַאנ .רעייא 60,000 זיב 10,000 ןופ טייצ

 -סניק ,טריזיליטרעפ ייז ןופ עלעיפ טינ ןרעוו

 ןיא טריויליטרעפ ייז ןערעוו רעבַא ךילמ

 טשרעוצ .ןעשנעמ ןענַאולומ רַאפ עירטסוד

 -ניא-זייּפמש ַא ןעדליב ייז ואוו רעדנעל עלעיפ

 ןהָא יירפ םורַא ןעװרַאל עגנוי יד ןעמיווש

 ןעדליב ךיז טמהענ רעטעּפש געט רָאָאּפ ַא ,לעש

 ץנַאטסבוס ןעגימייל ַא סיוא לעטנַאמ-לעש רעד

 ץוש םעד רעטנוא ןעסקַאװ סע טמהענ רלַאב

 ךיז טוויּפש סע .לענש רהעז לעטנַאמ םעד ןופ

 סָאװ ךעל'םיאורב עניילק שיּפָאקסָארקימ ןופ

 עירטסודוא סלַא--- .רעסַאוו ןיא ךיז ןענופעג

 ַאקירעמַא ןיא טריצודָארּפ ןרעטסיוא ןערעוו

 ןוא דנַאלַאה טימ דנַאלגנע ןיא ווו לעיפיוזַא

 | .ןעמַאזוצ ךיירקנַארפ

 לעגיופ-דנַארטש  ַא ,רעשיפ-רעטפסיוא

 ךיוא טרעוו רע ואוו ,םימי עכילדרָאנ יד םורַא
 -רעטסווא"7 ןוא ,"בנגירעטסיוא" :ןעפורעג

 ןעגנַאל ַא ,ּפָאק ןעסיורג ַא טָאה ."רעסערפ

 ,סיפ עטיירב עצרוק ,לעבָאנש ןעגידכעלייק

 "ודרעדעפ 19 ַא ןוא ,לעגעילפ עגיציּפש עצרוק

 רענייב 18 טָאה לייז-לעבריוו ןייז .ץנַאוש ןעג

 .ץנַאװש ןיא 9 ןוא ,ןעקיר ןיא 9 ,זלַאה ןיא

 זלַאה ןרעדרָאפ םעד םוא :ןענייז ןרעדעפ יד

 ןעגיוא יד רעטנוא ,ןעקיר םעד ףיוא ,ץרַאווש

 -טולב ןעגיוא יד .סייוו טסורב רעד ףיוא ןוא

 .םוטנעס 49 זוא .טיור-לעה לעבָאנש רעד .טיור

 .טיטנעס 89 טיירּפשעגסיוא לעגילפ יד ,גנַאל

 .רכז רעד סלַא רעניילק לעסיבַא זיא הבקנ יד

 םעד ןופ זיא גנוטלַאהפיוא עשיפַארגָאעג ןייז

 ויב םעזוב-םי ןעשידנעלניפ רעדָא ,ּפַאק-דרָאנ

 ןעכַאמ וצ ןעטסעבמַא טבעיל .ַאפירַאטיּפַאק םוצ

 .רעסַאװ ןוא ןעזלעפ ןעשיווצ םייה ןייו

 טסייוו ןעמָאנ ןעזעיד וצ טמוק רע יוזַאיװ
 ענייק טינ טסע רֶצ זַא טסייװ ןעמ .טינ ןעמ

 ןַא ןענפע טינ וליפַא ןָאק רע ,ןרעטסיוא

 ערעדנַא ןוא םרעוו ןופ טבעל רע .לעש-רעטסיוא

 רעדָא ,ןעסבערק עניולק רעדָא ,ערעיט-בייוו

 רעבָא זיא ,גיּפמולק סיוא טהעז רע .ךעלעשיפ

 .גיטסול-פמַאק ןוא גיהטוט ,ךילגעוועב רהעז

 .גיטרַא-סיורג טהולפ ןוא טמיויש ,טפיול רע

 טרעה טיירש רע ןעוו .לוק ןעדנעפוופ ַא טָאה

 רע ןעוו ."| רררחיווק ,קהיווק ,קהיווק" :קיז
 רע זַא .שילַאקיזומ רע טלללוירט ךיז טרָאָאּפ

 .רעפיטש רעסיורג ַא רע זוא ןעסעגעגנָא ווא

 ןופ לייט רעטפנופ רעד ,איזַאלַארטסױא

 -סַאט ,ןעילַארטסיוא :ןווא טסעילש .טלעוו רעד

 ,ןיַאטירב-וינ ,דנַאלעעז-וינ ,ַאוּפַאּפ ,ןעינַאמ

 -ריַא-וינ ןוא ,סעדירבעהדו ינ ,ַאינָאדעלַאק-ווג

 -רעפ ןיא ןערָאוװעג טקעדטנע ןענייז עלַא .דנַאל

 טשרעוצ זיא .רהָאו טרעדנוה ויווצ ןופ ףיוי

 ,1590 ןיא רעינַאּפש ןופ ןערָאוװעג טקעדטנע

 ןיא רעדנעלָאה ןופ טשרָאפעגכרוד טשרעוצ



 ןעילַארטסיוא

 ןעסיוהעג טָאה ויז ןופ רעהעטשרָאפ רעד .06

 רהָאי ןעטנַאנעג םעד ןיא טָאה ,רע .סערַאמ

 טרָאּפער ןעגוטכיר ןעטשרע םעד ןעבעגעג

 ןוא ןעלזניא יד ןעשיווצ עקערטש רעד ןעגעוו

 טניוה ךָאנ טסיוה לייט רעזעיד .ןעילַארטסיוא

 ןוא טנַארג .סטיַארטס סערָאט יד :רַאפעד

 1800 ןיא טשרָאפעגכרוד ייז ןעבָאה סרעדנילפ

 ליימ {18,000,000 טלַאה ןעיזַאלַארסיוא ץנַאג

 לוימ | 9,074,881 טלַאה דנַאלגנע עכבלעוו ןופ

 (11 .זנעצ טיול) ןופ גנורעקלעפעב ַא טימ

 ןעליימ { 19,194 ךיירקנַארּפ ןוא 35

 -עלַאק-וינ .81,200 ןופ גנורעקלעפעב ַא טימ

 -רעפ סָאו ךיז רַאפ קילבוּפער ַא זיא ַאיגָאד

 גנורעקלעפעב ַא טימ ןעליימ { 7680 טמהענ

 סעדירבעה-וינ יד .80,000 רעביא סעּפע ןופ

 -נַארּפ ןוא עשילגנע ןופ טרירטסנימדַא זיא

 .עטמַאעב עשיזווצ

 עניילק ןופ טייק ַא טָאה ַאוַאלַארטסיוא

 דרָאנ ןופ סיוא ךיז ןעקערטש עכלעוו ןעלזנוא

 6000 עיניל ענעגיובעג ַא ןיא ,טסעוו ךָאנ

 : ןעניוז ויז .סיורג ןעלייי

 םַאריפ (9 ַארטַאמוס (1

 ַאוּמַאּפ (0 ַאװַאי (9

 דייאיסיאול (1 ַאװַאבמוס (8

 נָאדעלַאק-וינ (9 סערָאלּפ (4

 דנַאלעעז-וינ 8 וָאמיט (9

 וטילַארימדַא (4 ָאענרָאב (6

 סנַאמָאלַאס (5 סעבעלעפ (7

 זורקיַאטנַאס 6 ָאלָאליג (8

 דירבעהד-וינ 7

 -בָא עכילטסעווידיז יד ,ןעילארטסיוא

 טצענערג ,(.ד) ןעיזַא:לַארסיוא ןופ גנוליימ

 ןַאעקָא ןעשידנוא םעד טומ טסעוו רעד ןיא ךיז

 טסָא ןיא ,סטיַארטס-סערָאפ יד טוט דרָאנ ןיא

 דיז ןיא ןוא ,ןַאעקֶא ןעשיפיסַאּפ םעד טימ

 -טיירב עטסערג רהיא .סטיַארטסיסַאב יד טימ

 ןוא ,ןעליימ 2000 דיז וצ דרָאנ ןופ זוא טייק

 9,000 ךרעב זוא טסעוו ךָאנ טסָא ןופ גנעל יד

 ןערָאװג ןעילַארטסיוא זיא שיטילָאּפ .ןעליימ

 ןעלייט ענעדעישרעפ ןוא טלייטעג רעדנַאנַאפ

 ןיא ,ןעבעגעגנָא רעטעּפש ָאד ןערעוו עכלעוו

 -ַארטסווא טרָאװ סָאד טרעוו רעבָא טלעוו רעד

 -ַארטסיוא יד זיולב ןייז יצ ןענַאטשרעפ ןעיל

 עשיטיולָאּפ סָאד רעדָא ,הטלעװנָאממָאק עשיל

 9,974,581 זיא סעזעיד ןוא ; ןעילַארטסיוא

 ןופ גנורעקלעפעב ַא טימ ,םיורג ןעליימ

 9,818,089 עכלעוו ןופ ,(1919) ןיא 92

 .תובקנ ןענייז 2,141,070 ןוא םירכז ןענייז

 עכלעוו ענעריובעגנווא ךילגנורפשרוא יד

 עגיביוא יד ןיא ןענייז 100,000 ךרעב ןענייו

 .ןעטָאלשעגנויא טינ ןרעפיצ

 -עדטנע ןופ רעטלַא-טייצ םעד ןיא :ןעמָאנ

 -געג עדנעזוור וד ןופ עלעיפ ןעבָאה ןעגגוק

 ןופ ןעטימניא ןעניפעג ךיז זומ סע זא טביול

 רעדיוא ךָאנ ןוא ,דנַאל ַא םימי עכילדיז יד

 ןיוש סע ייז ןעבצה טקעדטנע סע ןעבָאה ייז

 : ןעבעגעג ןעמָאנ ַא
 ,ןעגעוו עכילדיז יד רעדָא ,ןעגעוו-לַארטסַא יד

 רעד .ןעמָאנ רעשיּפַארגָאעג-שימָאנָארטסַא ןַא

 -לָאה גידגעייז ,ןעילַארטסיוא ןופ רעקעדטנע

 .?דנַאלָאה-יינ" ןעפורעג רהיא טָאה ,רעדנעל

 ןעמָאנ םעד בָא טעטיול עיגָאלָאמיטע ערעיינ יד

 ךיילג דעטיידעב סעכלעוו ןעיזַא-לַארטסַא ןופ

 גנוריּפורג עשיטילָאּפ יד .ןעיזַא ךילדיז וצ

 -וולקרעפ לעיפ טרָאװ םעד ןופ ןיז םעד טָאה

 .טקרעמעב ןעבווא ןיוש יוװ טרענ

 גינעוו רהעז טָאה ןעילַארטסיוא : ןרעסַאװ

 דנַאל סָאד ןרעסַאװעב וצ דנַאלניא ןרעסַאװ

 עטייוו יד ןעפיש ךרוד ןעדניברעפ וצ רעדָא

 -ונומָאק-רעטניא יד ןעפלעה וצ ןוא עדנעגעג

 .ץרעמָאק ןוא ןעירטסודניא יד רַאפ ןעיצַאק

 "רעיטנעּפרַאק" רעד זיא סולפ רעטסערג רהיא

 ןעליימ 800 קרָאויּפייק ןופ טסעולפ רעבלעוו

 400 ךרעב ןוא ,טייז רעכילטסָא רעד ףיוא

 יּפייק ןופ טייז רעכילטסעוו רעד ףיוא ןעליימ

 ,רעשיּפָארט ַא ויא ןָאיגער רעזעיד .םעהנרא



 יי יה עא עמ עי עי עי עי עי עי עי עי שיסאשייטשייפ עי יי עי 4

 װ ) )

 (ןעילַארטסיױא ,זופ ןעכייט יד)

 -ונָאלָאק רַאפ ץַאלּפ ןעטסעב םעד טעדליב ןוא

 ןײרַא רעטייוו רעבָא זיא טַאמילק סָאד .עיצַאז
 םוצ טצעזרע סָאד .ןעגער טימ ךייר רהעז

 ןעמהענ ייז ןעוו .טסולרעפ םענעי לייט ןעסיורג
 ןעּפמוז עסיורג ייז ןעכַאזרוארעפ ,ןעסעיג

 םעדכָאנ רעדלעפ ענעירג ךיז ךָאנ ןעזָאל עכלעוו

 ןעמַאווצ ןעכייט עלַא .ןעדניוושרעפ ייז יו

 .רעיטנעּפרַאק םעניוא םעד וצ ךיילג טינ ןעמוק

 רערענוולק דנעטיידעב ַא ,טנעסניוו-טנייס רעד

 .עלַא ןופ רעטסערג טסקענ רעד זיא םהוא ןופ

 טלהעפ סע .ךייט-רעסנעּפס רעד זיא םהיא ךָאנ
 יד ןעביירט לָאז סָאװ לַאװק רעד טרָאד

 יז ןערעוו רַאפרעד ,םי וצ םי ןופ ןעכייט

 ןעּפעװסיוא ךרוד ,טייצ רענעקורט רעד ןיא

 -וורג יד .טרעניילקרעפ לעיפ ןעקניזניוא ןוא

 םימי יד םורַא ךיז ןעניפעג סָאװ ןעּפמוז עס

 ןופ ןעזָאלרעפ ןענווז ייז וו סיוא ןעהעז

 ןעלגנור סָאװ םימי עלַא .םימי עדנערעגַאװ יד

 עגוצלַאז ןופ ןענייז ןעילַארטסיוא םורַא

 טינכָאנ גיפיולרָאפ זיא טקַאפ רעזעוד ,ןרעסַאוװ

 ןופ 890 ךרעב -- .ןערָאװעג טריטַאָאלּפסקע
 םי ןעשיפיסַאּפ םעד םורַא טגיל ןעילַארטסיוא

 887800 ןוא םי ןעשידניא םיב 2
 .זָאלרעסַאו ליוט ןעטסערג םוצ זיא

 ןעולַארטסיוא זיא שיגָאלָאעג :עיגָאלָאעג

 יד .ןערָאװעג טשרָאפעגסיוא גיגעוו רהעז ךָאנ

 טעיפ ועייט שי עי עי שיט ישי קי עי עי שיש יש סע סקס הושי ישי

 וד ןיא .ןיטש-דמַאז ןוא טינַארג

 עי עי עי שיש ש"יטפייסשייי

 סנעטסרהעמ םוצ ןענייז ןעטסיק עכילטסָא
 ךיז ןעניפעג טרָאד .ןערָאװעג טכוזרעטנוא
 ,רעפעיש ןעשינילַאטסירק ןופ ןעטכוש עכייר

 ןעדנעגעג

 -טסעוו ןוא דנַאלסנעיוװק ,סלייוו-דיז-יונ ןופ

  -נעלהיוק עכיור ָאד ןענייז ןעילַארטסיוא

 רעפעוט .ןעטיוָאּפעדינָאברַאק טומ ןעטכיש

 -ַאמרָאפ-דוירק עכייר ךיוא ךיז ןעניפעג ןיירַא

 דנַאלסנעיווק זיב ןעינַאמסַאט ןעשיווצ .ןענָאוצ

 טימ טקעדעב ןרעגַאל עשיטלַאסַאב ךיז ןענופעג

 רענוימטש עשינַאקלואו ךיוא  .ןייטשדדמַאז

 ענעשַאלעגסווא וד םורַא טינ טרָאד ןעלהעפ

 -רעפ וד ןעשיווצ טפָא דנעגעגעב ןעמ .רעטַארק

 עכלעוו תויח עטריליסָאפ ןעטכוש ענעדעיש

 -ַארטסיוא ווו טַאמילק ןרעסייח ַא וצ ןרעהעג

 זַא זייוועב סלַא טנעיד סָאד .טצעי זיא ןעיל

 רעד וצ ךיז טרעדנע טַאמילק סנעילַארטסיוא

 ענעברָאטשעגסווא ענעי ןעשיווצ .טייז רעטלַאק

 ןעלידָאקָארק ןעזעוועג ןענייז תויח עטריליסָאפ

 ויא עכלעוו עסקע-נעזעיר ַא ,ןעטָארק-דליש

 "ומע" רעשילַארטסיוא רעד יוו ןהעזסיוא ןיא

 רעכלעזַא .טנַאפעלע ַא וו סיורג ווזא ןוא

 .ןעליימ-טלעוו עלַא ןיא ןעכוילג ןייק טניפעג

 ךיז ןעניפעג ןעטכוש עשינָאברַאק ענעסָאלשעג

 קעירק-ינָאטס םייב ןעדנעגעג עבילטסָא וד ןיא

 -נַאק ןענויז ויז .לעטַאק-יינ ןוא ,ַאטערג ווב

 ןוא ,טיצרַאװק ,רעפעיש ןופ ןעקָאלב עגיט
 רעדיוו טרעוו םיודַאד .ןעזלעפ עשינילַאטסירק

 רעטנַאמרעדנעביוא רעד רַאפ ,זַא ןעסָאלשעג

 ןעדָאב רעשילַארטסיוא רעד זיא טייצ עסייה

 ַא רַאפ קעדיזייא ערעווש ַא רעטנוא ןעגעלעג

 -מסיוא םעד ןופ טייקכילנהע יד .טיוצ עגנַאל

 ןוא ַאקירּפַא ןופ םעד וצ ןעדָאב ןעשילַאר

 לָאמַא ,זַא טייקבולגעמ יד ןָא טעמייד ןעידניא

 טימ ןעדניברעפ ןעזעווג ןעילַארטסיוא זיא

 וד רָאנ ,קעד-זייא ןַא ךרוד רעדנעל עזעיד

 גנודניברעפ יד ןעבָאה םימי עדנעטיירשניוא

 ןוא רעבליז ,דלָאג יד ןעגעוו .ןעפירעגרעביא
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 -לעונוא ןעטנוא העז ןעילַארטסיוא ןופ רעּפוק

 .לעקיטרַא ןעב

 ןעלַארענימ עטסבילצינ וד ןופ : ןעלַארענימ

 ,ךלָאג זוא טריצודָארּפ ןעילַארטסיוא סָאװ

 רהעז רעבָא ,ןעלהיוק ,ןוצ ,רעּפוק ,רעבליז
 טרָאד ךיז טנופעג דלָאג סָאד .ןעזווא גינעוו

 ןיא יו טינ .ךעלפרעביוא רעדָא גרעב ןיא

 .דרע עפעיט רעד ןיא טגול סע ואוו ַאקורּפַא

 -ךלָאג וד ןיא טוינ ,רעקיטש עסיורג ןיא ךיוא

 ַאקירפַא .ס ןיא יו ,טשימעגכרוד רעניוטש

 ןעטקירטסידידלָאג עטסכייר יד  .(דלָאג .ז)

 -סגעיווק ,סלייוו-דיז-יינ ,ַאירעטקיװ : ןענייז

 1898 טייו .ןעילַארטסיוא-מסעוו ןוא ,דנַאל

 טריצודָארּפ ןיולַא טקירטפיד עטצעל יד טָאה

 עלַא יו דלָאג לעיפיוזַא טלעבָאד הַאנייב

 טָאה 1919 רהָאי ןיא .ןעמַאזוצ ןעטקירטפיד

 : ןעלַארענימ טריצודָארּפ ןעולַארטסיוא

 .טש טנופ 0 ךלָאג

 8,810,000 יילב ןוא רעבליז

 2800 - רעּפוק

 טסס00:0ס:00 ןעלהיוק

 1(ץט/0 ןוצ

 ַארטסיוא ןוא דלָאג ןופ גנוקעדטנע וד טייז

 טָאה םוטַאד ןעגיביוא םעד זיב (1881) ןעיל

 ןופ הטרעוו ןיא ןעלַארענימ טריצודָארּפ יז

 עמוס יד עכלעוו ןופ .טש טנופ 0

 064,100,000 ןעפָארטעב טָאה ןיילַא דלָאג ןופ

 םעד ןופ עטכושעג סגנוקעדטנע וד ---.טש טנופ

 רעד .עכַאפנייא ןַא ויא דלָאג רעילַארטסיוא

 זיא טקעדטנע דלָאג טרָאד טָאה סָאװ רעטשרע

 טָאה רעכלעוו יקצעלעשטש ףַארג רעד ןעזעוועג

 רע .סלייווידיי-יינ טזיירעב 1889 רהָאי ןיא

 -טַאב ןוא דלעפידלָאג סעכיור ַא ןענופעג טָאה

 ןעטלַאהעג סע טָאה רע .ןָאטגנילעוו ייב טסרוה

 "מסיוא רעד זיא רעטעּפש רהָאו רָאַאּפ ַא .דוסב

 ןיא ןעמוקעג וועירגרַאה דרַאוװדע רעיולַאר

 ןיא דלָאג ןהעזעג טָאה רע ואוו ,ַאינרָאפילַאק

 ךיז טָאה רע ,דנַאטשוצ ןעכילריטַאנ ןייז

 8 ןעולַארטסיוא

 ןוא לַאטעמ ַאזַא ןהעזעג טָאה רע זַא טנָאמרעז

 -ונעג ןוא ןערהָאפעגמייהַא זוא רע .םייה ןייז

 .בעפ ןעט12 ןיא טָאה רע זיב ,ןעבָארג ןעמ

 טָאה רע .רעדלעפ-דלָאג עכויר טקעטנע 1

 ַא ךָאנ גנורעיגער רעד וצ טעדנעוועג ךיז

 . רטרָאװעג טלעטשעגנָא ןוא רע ןוא גנונוולעב)

 רע .דנַאלניורק רעביא רענָאושימָאק סלַא
 רע .טייברַא רעד וצ ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה

 טייקגוטּפַאהבעל עסיורג ַא ןעפורעגסיורַא טָאה

 גנוקעדטנע רעד טימ ןוא ,דנעגעג רענעי ןיא

 רעד ךיוא זיא רעדלעפ-דלָאג עיינ רעמיא ןו

 .ןעמוקעגסוורא יקצעלעשטש ףַארג ןופ דוס

 . -וובעגנווא ןַא טָאה רעטעּפש טַאנָאמ רָאָאּפ ַא

 יירד טסרוהטַאב ןעבענ ןענופעג ךוטסַאּפ רענער

 ןעבָאה ייז ,(רענייטש-דלָאג) טטעגַאנ עסיורג

 דנַאטשוצ ןעכילריטַאנ רעייז ןיא ןעגיואוועג

 ויז ןוא ,טכיוועג טנופ טרעדנוה 8 זיב 9 ןופ

 .דלָאג סענוור טנופ 119 ןעטלַאהטנע ןעבָאה

 ויווצ זיולב טָאה ןעילַארטסיוא :טַאמילק

 ויב רעבָאטקָא ןופ עסַאנ ַא ;ןעטייצי-רהָאו

 ןיא .ענעקָארט ַא ,טשער וד רַאפ ןוא ,לורּפַא

 .ןעדניוו עסייה עסיורג טרָאד ןעשרעה רעמוז

 ךילנהע ןענייז עסינטלעהרעפ סנעגער יד

 טָאה עטסיק-טסָא וד .ַאקירֿפַא דיז ןופ יד וצ

 -הורפ טָאה ַאורָאטקיוװ סנעגער-רעמוז עטעּפש

 ךילטסעוו רעטייוו .סנעגער-טסברעה ןוא -גניל

 טריסַאּפ ןעטווצ וצ .סנעגער-רעטניוו יד ןעמוק

 ןעצנַאגנוא ןעביילב סנעגער יד זַא ךיוא סע

 ןעדַאש רהעמ טרָאד טכַאזרוארעפ סָאד .סיוא

 וזַא טָאה דנַאל סָאד לייוו ,ואוושרעדנַא יו

 רהעז טרָאד זיא וינש .ןעכווט עסיורג גינעוו

 טינ רע טביילב טמוק רע ןעוו ןוא ,ןעטלעז

 -כרוד רעכילחעי רעד .גָאט ןרעביא יוו רעגנעל

 ענעדעישרעפ יד ןיא געט-סנעגער ןופ טינש

 :ןענייז עדנעגעג

 .טנעס 109 געט 9 ןייבסירב

 178 181 דנַאלסנעיווק

 99 111 .רטסווא-טסעוו

 0 898 סלייוו-דיזדוינ



 טי געי עי. עיט עי עי עי שיטעייס עי עייפעייפ שיש עי עיני גייט עיני 4 ראי

 ןענייז ןעצנַאלפ וד :תויח ןוא ןעצנַאלפ

 1800 ויולב .ךעלמיטנעגיוא עלַא טעמכ טרָאד
 וד ןופ להָאצ יד .עטריטרָאּפמא ןענייז ויז ןופ

 :ןייז וצ ןעבעגעגנָא טרעוו ןעטרַא
 8800 - ןעילַארטסיוא-טסעו
 2798 דנַאלסנעיווק
 5981 םסייוודדיו-ווג

 1986 ןעילַארטסיואד-דרָאנ

 1804 ַאירָאטקיװ

 1899 .ןעילַארטסיואידוז

 1090 .ַאינַאמסַאט
 יירד ןיא ךיז טלייטרעפ טַאמילק-נעצנַאלפ סָאד

 -טסָא יד רעביא ויא עשיפָארט סָאד .ןעלייט

 -געּפעטס םעד רעביא ערעלעטימ סָאד ,ןעטפיק

 וד רעביא ענעירג-רעמיא סָאד ןוא ,לעטרַאג

 .םייז עכילטסָא-דיז ןוא טייז עכילטסעווידיז

 -נעמלַאּפ ןעמ דנעגעגעב ןעשיפָארט םעד ןיא

 -בלַאהיקרָאי רעד .רעדלעוו-רוא ןוא רעמיוב

 -לוב ,דנעגעג רענעי ןוא טגיל רעכלעוו,לעזניא

 .עסקיוװװעג-נעמלַאּפ יד ןופ רעטנעצ םעד טעד

 ווו טכידעג יווַא טינ טרָאד ןענייז רעדלעוו יד

 ּױוזַא ןענייז רעמייב ערעייז .עגירעזנוא יד

 ןעטסינָאלָאק יד זַא ןעפרָאװעג רעדנַאנַאפ טייוו

 סלַא רעצעלפ-נעשיווצ יד טומ ךיז ןענעידעב

  ןעמרָאפ יד .תומחב ערעייז רַאפ רעדלעפ-עשַאּפ

 -מיטנעגייא סיוא ךיוא ןעהעז רעמיוב יד ןופ

 טימ ןעסקַאװ רעמיוב-ַאטעזיַאוקע יד .ךיל
 רעד .רעטעלב ןהָא יו טעמכ ,ןעגווווצ עטעקַאנ

 ענהעש ןוא םַאטש ןעקיד ןייז טימ םיובדזָארג

 "נהעוועגרעסיוא ןַא ךיוא טכַאמ רעטעלב-פליש

 ןעסקַאװ ןעטּפילַאקוא יד .קורדנויא ןעכיל

 ןסעילפ עועיד .ךיוה סופ 200 ויב 120 ןופ

 ןעכלעוו בעילוצ עציווישז טרָאס ַא ךיז ןופ

 -עטָארּפ יד ."רעמיוב-ימוג" :ויז ןעפור עלעיפ

 יד ןעשיווצ ,ןעטרַא 891 ןעבָאה רעמוובדנעצ |
 "עג ןעטסיק עשילַארטסיואידיז יד ןוֿפ גרעב

 .רעמייב-רעביפ ןופ רעדלעוו עצנַאג ךיז ןעניפ

 .ןעטרַא 1000 ןַארַאפ ןענייז ןעטּפילַאקוא יד

 -לייט ,רעדלעפ ענעירג ערהיא טומ ןעינַאמסַאט

 ןעולַארטסיוא
 0 עו וו טא עושה ווי

 טאשיימשיי שי ,,עיימעיי עי שי עי עי ויעש עי 1
 טא יי יי יי

 ,רעדלעוו-נעטּפילַאקוא טומ טרעגַאלעב זייוו
 :רוטַאנ עגיטכערּפ ,רהָאּפ ךיז טימ ןעלעטש

 ךיו ןעמ טלהיפ טירשיןוא-טירט ףווא .רעדליב

 ןופ לייט ןערעדנוזעב ַא ןיא יוװ ייז ןעשיווצ

 -לעטייב יד ןופ ---טלעוו רעטנַאקעב רעד ןופ

 ץוחַא ,שילַארטסווא עלַא ןענייז (.ד.ז) ערעיט
 וד ןופ .זיומ-זיוה יד ןוא זיומירעדעלפ יד

 ןעּפיט עשילַארטסיוא ןענייז עכלעוו לעגייפ

 לעגיופ-נעזעידַארַאּפ םעד : ןענכויצרעפ וצ זיא

 רעד ,ץנַאװש-רעיל רעד ,רעגיוז-גינָאה רעד

 ,סופ-סיורג ,שיטופיזָארג ,ודַאקַאק ,רעכיורטש

 לעגייפיזייא ןוא ןעביוט ערעזנוא .רַאוזַאק ןוא

 ןעמוק לעגייפ .ןעטייקבילנהע ןעטרַאד ןעבָאד

 .םייֹוו ןעליימ 10,000 ןעיריביס ןופ ךילרהעו

 סיפ 6 זיב 9 ןופ זיא סָאװ "ומע" לעגיופ רעד

 -סיורטש רענַאקירּפַא םוצ ךילנהע זיא סיורג

 ןַארַאפ ןענייז לעגייפ ןעטרָאס 780 זיב .לעגיופ

 ויו ןופ גינעוו רהעז רעבָא ,ןעולַארטסיוא ןיא

 ויא היח-רעסַאוו עטסגידריווקרעמ יד .ןעגניז

 טכירק ,רעסַאוװ ןיא טבעל רע ,"סוּפיטַאלּפ" רעד

 וד .ךעלסיב וצ טחילפ ןוא ,השבי רעד ףיוא

 ןוא גניר ַא סלַא םהיא ןעטלַאה ןעטסיניוװרַאד

 עכילשנעמ רעד ןופ טייק ערענַאוצולָאװע רעד

 ןענייז דנעגעג עשיּפָארט וד ןיא .גנולקיווטנע

 ןופ עטסערג יד  .ןעלידָאקָארק ןעסַאמ ָאד

 רעעב-םי רעד .סיורג סופ 90 ךרעב ןענייז ויז

 ןייז רַאפ רעכילצינ זיא סיורג סופ 7 ךרעב

 רעטסיואילרעּפ יד .לעפ ןייז רַאפ סלַא ליווא

 ןרעסַאו עכילדרָאנ יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 ןענויז סָאװ ןעלרעּפ טכַארבעג ןיוש ןעבָאה

 .רעטש טנופ עדנעזיוט וצ ןערָאװעג טפיוקרעפ

 רהעז ןַארַאפ טרָאד ןענייז ןעגנַאלש .קוטש רעּפ

 ,גנַאלש-טעּמרַאק יד זיא עטסערג וד ,עלעיפ

 טפָא ןוא ,גנַאל סופ 8 ךילנהעוועג זוא עכלעוו

 ןענייז ייז ןופ עגינעוו .גנַאל סופ 18 ךיוא

 סָאװ ןעשיפלַאוו עכיירלהָאצ וד ןופ .גיטפיג

 עשילַארטסיוא 'יד םורַא ןעגייצ ךיז ןעגעלפ

 .םענייא ןעטלעו טנייה ןעמ טהעז סעגערב

 -רָאּפמיא דנַאלסווא ןופ ןענייז תויח עלעיפ
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 -נינַאק יד .ןערָאװעג טריזיטַאמילק ןוא טריט |
 -עג טרימרַאּפמיא ןיהטרָאד ןענייז סָאװ ןעכ

 ןענָאילימ ןיא טרהעמרעפ ךיז ןעבָאה ןערָאװ
 יד רַאפ טסעּפ ַא ןערָאװעג ןענייז ייז זיב

 -מורַא טפָא רַאפרעד זומ ןעמ ..רעדלעפ-האובת

 טרָאד ןופ ייז טָארד טימ רעדלעפ יד ןעמיוצ

 ןוא סעקשַארומ עסייוו יד .ןעפעולשוצסיוא

 רעדָא ,ןעבָארגרעטנוא דנעגעג עכילדרָאנ יוד

 / .רעוווה ענעצלָאה יד ךרוד ןעסערפ
 ןעגיימש רעדלעפ עגימייל וד ןיא ןעטסעננ

 עכילנהעוועגנוא ןיא .ךיוה סופ 90 וצ טפָא }

 דנעגעג עבילדרָאנ וד טרעוו רהָאי ןופ ןעטייצ

 עלערוטלוקירגַא יד ןוא ןעטַאר ןופ ןעלַאפעב

 טימ דנעגעג עכילטסָא רעד ןופ ןעטקירטסיד
 ןעבָאה ייז יוו םעדכָאנ ןעדנווושרעפ ייז .זיימ

 ָאד טינ זוא סע .ןעדָאש לעיפ ןוהמעגנָא ןיוש

 ןוא ןעמוק ייז ןענַאװ ןופ גנורהעלקרע ןייק

 לָאמַא .ןעדניוושרעפ ןערעוו ויז ןיהַאואוו

 ןופ ןערעוו ןעלַאפעב רעדלעפ יד ןעגעלפ
 ייז ןעמ טהעו טנייה ,ןעקערשיוה תונחמ עצנַאג

 ?ָאגנוד" דנוה רענעריובעגנויא רעד .רהעמ טינ

 .עגירעזנוא יד יו םעיוָאונ רע רעבָא ,טינ טליב

  םעד רענווא ךוז ויז ןעסערפ גורעגנוה ןעי
 גידריווקרעמ זוא עּפורג ורַאגנַאק יד ..ןרעדנַא

 רעד .ךיז רַאפ סאלק ַא טעדליב יז סָאװ ןירַאד

 רעטסניילק רעד ןוא סוורג סופ 6 זוא רעטסערז

 ענעפָא ויז ןעבָאה עלַא . זיומ ַא יװ םיוק
 ןעגָארט ייז ןעכלעוו ןיא ךיוב ןיא לעטייב
 -יול רעדָא ןעהעג םייב רעדניק עגנוי ערעייז

 ףטדנוזעג ערעייז ףיוא ןעהעטש ייז .ןעפ

 -עטניא ןוא שזַארוק ןעגייצ ןוא סיפ-רעטניה

 טרעוו ןיימעגלַא ןיא .טיונ ַא ןוא ץנעגיל

 לעגוופ טָאה יז זַא טגָאזעג ןעילַארטסיוא ףיוא

 זַאגוטכַאנ ,ןעהולפ סָאװ ןעסקופ ,ןעכירק סָאװ

 םיאורב ערעדנַא עלעופ ןוא ןעיירש סָאװ ןעל

 - רעופ ערערנַא וד ןופ יד טימ טסַארטנָאק ןיא

 .טלעוו !עלייט

 רעניואוונייא-רוא יד :רעניואוונויא-רוא

 ןעילַארטסיוא
 יי יה עייה עי יה יה ,עיה גיי; עי יה עי עה עי עי עיה עי ןעיא עי ,עייס עי שי עי שי. .עיט שיט שי עי עי עי. ,עיס עי שי עי שיעיס-עי

 ר יא ר א ר ר ר ר ר א א ר עט אש ר שא א אש א א א יי טי א טיי טיי

 ערעייז

 78 ,טיורב)

 ווא ּפָאק רעד .רעטעמיטנעסיקיבוק 1847 ןופ

 ַא טָאה .לָאָאה עטקָאלעג ! עצרַאװש טוּפ קעד}-

 ,ןעפיל עּבָארג ,ליִומ סוורג ָא ,זָאנ עגישטָאלּפ
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 ןופ יד ןעסָאלשעגנייא ,ןעילַארטסווא ןופ

 "וולק יד ןוא טסרוהטַאב ,ליוולעמ ,ןעונַאמַאמ

 ּוד ףיוא ןערָאװעג טצעשעג ןענייז ,ןעלזנוא ענ

 ןעבָאה 70,000 עכלעוו ןופ .80,000 ןופ להָאצ

 ןוא 6,800 ,דנַאלסנעיװק ןיא ןעניפעג ךיז
 .טסיוא-טסעוו ןיא 2,800 ,ןעילַארטסיוא-דיז

 סלייוו-טיוס-וינ ןיא .ַאירָאטקיװ ןיא 700 ןוא

 -עגסווא ץנַאג ווז ןענויז ןעינַאמסַאט ןוא

 ןוא ןַאמ עטצעל יד ןופ רעדליב יד .ןעברָאטש

 .ןעבעגעגנָא ָאד ןענייז ןעינַאמסַאט ןופ יורפ

 -נייא-רוא עשילַארטסיוא יד ןופ ּפיט רעד

 ןעּפומ יד ןעשיווצ דמערפ ץנַאג זיא רעניואוו

 עיגָאלָאּפָארטנַא וד .טייהשנעמ עצנַאג רעד ןיִ

 ! זוא ןיורקירערעפ א טימ ,זירעליײוװיטיוסוינ ַא
 /  .ץילריײז טיול ,דנַאבזלאהינעמולב א

 בעילוצ עּפורג ערעדנוזעב ַא ַא סלַא ווז טכַארטעב

 רעייז ןופ םרָאפ ןעכילנהעוועגרעפיוא . םעד

 רעד ןיא רעטעמיטנעס 71 :טלַאה רע .לעדעש

 םיור ןעכילרעניא ןַא טימ ,ךיוה
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 (דלַאװלעה ןַאפ טיול ,רעינַאמסַאט רעטצעל)

 ענוורב-גיצומש יוד ,דרָאב ענעסקַאוועג טכידעג

 טימ ןעסקַאוועב קרַאטש זיא רעּפרעק ןופ טיוה

 ןעגייצ רעמיוב יד ףיוא ןרעטעלק םייב .רָאָאה

 רעגניפ יד טימ טייקגיהעפ ערַאברעדנואוו ַא ייז

 ןעטסעדנימ םעד ןעפיירגוצנָא סיפ ערעייז ןופ

 ןעטייקגיהעפ עגיטסייג ערעייז .סקואווסיוא

 עדמערפ לענש ןענרעל ייז .טכעלש טינ ןענייז

 -לעקיווטנענוא ןַא ייז ןעבָאה ןיילַא .ןעכַארּפש

 ןערהעלק וצ ליופ רהעז ןענייז ייז .ךַארּפש עט

 ןָאק ןעמ .ןעגרָאמ םעד םורַא טינ ךיז ןרעמיק

 טייברַא עלעוטקעלעטניא וצ ןעכיורבעג טינ ייז

 ןַא ןופ טינ ןענייז .ןָאוגילער ןייק ןעבָאה ייז
 ,ןעבָאה ףרַאד עסַאר ַא יו ּפיט ןעכילטייהנייא

 רעבָא ןעּפיט עלעיפ ךיז ןעשיווצ ןעבָאה ייז

 .רעטקַארַאכ ןיא טייקכילנחע ןַא ייז ןעבָאה עלַא

 רעשרָאפ ענעדעישרעפ ןופ ייז ןערעוו רַאפרעד

 .טרעדלושעג ךילכערּפשרעדיװ ןוא ןעדעושרעפ

 רע .סעגיסעלכַאנ ַא זיא ןעבעל ןעילימַאפ ּסָאד

 רע ביוא בייוו ןייא יװ רהעמ ןעמהענ טעוו

 . עלַאר ןייק טלעיּפש יז .ןעוויּפש רָאנ רהיא ןָאק

 ךָאנ בוולב סָאװ סָאד טסע יז .ןעבעל ןייז ןיא

 ֹוז .גודריוונוא רהיא טלעדנַאהעב רֶע .טהיא

 ןעילַארטסיוא

 (דלַאװלעה ןָאפ טיול ,ןירעינַאמסַאט עטצעל)

 וד--.טייברַא ערעווש ַא ולופַא ןוהט טינ געמ
 טגָארט וז .גודנעטשלָאּפ טינ זוא גנודיילק
 ,לויט-םטכעלשעג ןרעביא לעכיטרַאפ ץרוק ַא

 .טעקַאנ ץנַאג םייה ןייז ןיא םורַא טהעג רע ןוא
 םעד רעבירַא רע טפרעוו רעטניוו ןעלהיק ןוא

 ךיז ייז ןערעיצ ןעגעגַאד .ךוט קיטש ַא רעּפרעק

 לעיצעּפס ןוא טיוה יד ,ןייצ יד ,רע'םינּפ יד

 -עבופ רעד ןופ ןעטערטנייא םייב ןעטסורב יד

 טפָא ןוא גנורעיצרעפ רעד ןופ טרַא יד .טעטיר

 ןעילַארטסיוא ןופ טסעוו רעד ןיא .ןעדעישרעג
 עטיור טימ טגיילעב םינּפ עצנַאג סָאד טרעוו

 ךירטש ןעסייוו ַא יווז ןעכַאמ טסָא ןוא .ברַאפ
 .ןעטייווצ םוצ רעיוא ןיוא ןופ םינּפ ןרעביא
 ןעמונעגנָא ןעמעלַא ייב ויא רעילָאק עסייוו יד

 ןוא ,רעיורט רעדָא המחלמ ןופ ןעכווצ םלַא
 ןעגנוניואוו ערעייז -- .טדווט סלַא טיור
 ַא זוולב .שידַאמָאנ ןענייז םירבק ערעייז ןוא

 .ךיז טכַאמ סע סָאװ ףיוא טציטשעג ךַאד

 ןיא ,ןעזלעפ עליוה ןיא ןעבעל ייז ןופ עכנַאכ

 וד ןיא רעדָא רעמיוב-נעטּפילַאקוא עליוה

 ייז ןעכַאמ םירבק ערעייז .רעדלעוו ענעּפָא

 .טגויצ ָאד דליב עטסקענ ּפָאד יוװ רעמיוב ףיוא

 ַא גידנעטש ייז ןענערב ןעניואוו ייז ואוו
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 ייייייצ

0
 

 עז

0 
ד
י
י
ס
 

 עז

0 
ז
י
י
ע
 

 ס
 עז

0 
ד
י
י
ס
 

 עייז

 ס

י

ע

 

0 
 יז

0 

:
0
1
 

 טַיז

0 

צ
י
י
י
ר
י
 

 סצ ס====ייייג 0 טצ סט: ס עג סט יי ט עס === סט

 208 ןעולַארטסיוא 07



 110 ןעולַארטסיוא | 009

 שיריים עי עי עי שי טיפ עי עי עי עי עי שי עי עי עי יו עי שיהיה עי עי עיהעיה ,עי עי יט עי סייה עי עי עי עי עי עי עי שיט עי עייט עי עי עי עי עי שיהיה ,עיה יה עה יה עי
 : 5 =?"טאמ "רוס "שש לימא/"סאש/ סאמש לבו סא "ר רואה לאגא רס/ טאונס ליפ טא יי יי א יי א א ר רע א א ר א ר ר א הרע אי א ר, ר לא אש הע ר ר א א ר ר א

 (ץילדייז טיול ,רבק רעילַארטסיוא)

 ףייר ןערעוו סע ןעוו טווצ וד ןענעק ייז .רעייפ

 יד ואוו ןעסייוו ייז ,ןעצנַאלּפ ערַאבסע עלַא

 יד ןופ ןעטסענ יד ןענעק ייז ,ןעכוווצפיוא

 ןעכָאק ייז .ןעגידנעב וצ ייז יוזַאיוװ ןוא ,תויה

 ןייק ןעסע ייז לייוו שיולפ רעייז ןעטָארב רעדע

 ייז ןעבָאה תויח ןעגנַאפ וצ .שוולפ עהיור

 עפַאװ עגידריווקרעמ ַא ,"גנַארעמוב" םעד

 רהעז ןופ היח ַא ןענגרה ןָאק רע עכלעוו טימ

 עטסגיטכיוו ערעייז ןופ סנווא זיא שיפ .טייוו

 -יש ייז ןעכַאמ קעווצ ןעזעוד רַאפ .ןעזווּפש

 ָאד ךיוא ןענייז סע .רעמיוב עליוה ןופ ךַאלעפ

 זַא ןעביולג עזעיד .'יז ןעשיווצ ןעלַאבינַאק

 ןעגירק דנויפ ַא ןופ שיילפ סָאד ןעסע ייז ןעוו

 -לָאמ ַאזַא ויב .שזַארוק ןייז ןוא חכ ןייז ייז

 ןוא ,רעהירפ טָאז ךיז רענעמ ןעסערפ טייצ

 סָאװ ףיוא ןעטרַאװ רעדניק יד טימ ןעיורפ יד
 םיתחמ ענעגיוא ערעייז .רעביא טביילב סע

 ווז רעדָא ,עועיד ןעבָארגעב ייז .טינ ייז ןעסע

 עכנַאמ ייב .ןיירַא רעסַאוװ ןיא ייז ןרעדיילש

 ךָאל ַא ןיא ןעטדיוט םעד ןיירַא ןעמ טזָאל

 עטדיוט ערעייז ךָאנ ןערעיורט ייז .גידנעהעטש

 -געב םייב .םירבק ערעייז ןעריטקעפסער ןוא

 ו

 י

1 

: 

 ענעריובעננייא יד ןופ נייצענ ןוא ןעפַאװ

 םיבורק יד ךיז ןעצַארקרעצ ןעטדיוט ַא ןעבָאר

 יד רעביא טניו טולב זיב רע םינּפ ערעייז

 געט עגינווא ןעציז רעבייוו-נָאלק יד .ןעקַאב

 -עלש ווז .םהיא ןענייוועב ןוא תמ םעד םורַא

 ערעייז ןופ םיתמ יד ןופ ןעכָאנק יד ןעּכ

 ויז זיב ,(?טלוקדנענהַא .ז) ךיז טימ םיבורק

 -עגנויא יד ןעגעלפ לָאמַא .ןעברעטש ןיילַא

 טימ ענעריובעגנייא יד ןעלדנַאהעב עטרעדנַאוו
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 ןעטליוהעג ַא ןופ טכַאמעג עלעפיש א

 יז ןעגעלפ ייז .תוירזכַא עטסכילקערש יד

 זיא סע .תויה עדליוו יו ןעסעיש ןוא ןעגָאיי

 -בַארכ ַא ןוא ,ביירטרעפיטייצ טרָאס ןעועוועג

 להָאצ עטסערג וד ןעסָאשעג ןעבָאה וצ טסָאר
 ןעברעטש ויז זַא טהעז ןעמ ןעוו טנויה .ויז ןופ |

 וצ ייז ןוהטעג םהענַא ךיז ןעמ טָאה ,סיוא

 טצעי ןעביילק ןעגָאלָאּפָארטנַא .ןעטלַאהפיוא

 ,עטכישעג רעייז ןעשרָאפרע וצ לַאירטַאמ עלַא

 -סנעבעל רעייז זַא טעטרַאוװרע טרעוו סע לייו

 .ךילצריק ךיז טגידנע טייג

 ענעריובעגנווא וד ןופ ןעמענ

 ,רענַאלוזניא-ישזיפ (1

 ,רעינַאמסַאט (9

 ,רעילַארטסיוא-דיז (8

 (דנַאלעעזייינ) ורָאיַאמ (4

 רעינַאטירב-יינ (8

 ,רענַאָאמַאס (6

 ,רענַאלוזניא-קור (?7

 ,רענילָארַאק (8

 רענַאלוזניא-סטעמילַארימדַא (9

 ,רענַאגנָאמ (0

 ,רעדנעלריַא-יינ (11

 ,רענַאוּפַאּפ (9

 ,ןעלַאשרַאמ (9

 -סווא ןופ גנוקעדטנע יד רעביא : עטכישעג

 .ןערָאװעג טדערעג ןעביוא ןיוש זיא ןעילַארט

 דנַאלגנע זַא טקַאפ םעד טימ ןָא רימ ןעביוה ָאד

 ןעולַארטסיוא

 טי

 דלַאװלעה ןָאפ ךיודעירפ טיול ,םיוב

 טימ דנַאל סָאד ןעריזינָאלָאק ןעביוהעגנָא טָאה
 עמשרע וד סָאד ,1788 רהָאי ןיא רעכערברעפ
 ,ןָאסקעשוד טרָאּפ ןיא ןעועוועג זיא גנודנַאל
 רעייז סָאד ןוא ,778 ןעזעוועג זיא להָאצ רעייז

 -עיל רעייז ןעזעוועג זיא רָאנרעװַאג רעטשרע

 עטשרע וד טימ ןעמַאזוצ .ּפיליפ ןַאטיּפַאק רעד
 1080 ףיוא ןעגיטשעג גנוועקלעפעב יד ויא

 ַא טגלָאפעג ןיוש ןעבָאה םהיא ךָאנ .ןענהָאזרעּפ
 -נַא םעד ךָאנ רענווא סרָאנרעװַאג ןופ עהייר

 ,עקרוב ,גנילרַאד ,ירָאוקעמ ,טיילב :יוװ ןרעד

 -ָאלָאק וד ןיוש טָאה 1861 ןיא .דנַא ןוא סּפיג

 סָאד ,187,945 ןופ גנורעקלעפעב ַא טַאהעג עינ

 "טנע זיא דלָאג ןעוו טייצ יד ןעזעוועג זיא

 טָאה גנורעדנַאװנויא יד ןוא ןערָאװעג טקעד

 סָאד .ןעטייז עלַא ןופ ןעמָארטש ןעמונעג

 ביוהנָא םעד טכַאמעג ךילטנעגייא םווא טָאה

 ןוא סע .עיצַאזיליוויצ עשילַארטסיוא רעד ןופ

 יד ןעוו זַא ןעקרעמעב וצ טנַאסערעטניא ָאד

 ןהֶא ןעבילבעג ןענייז ןעטסינָאלָאק עטשרע
 ךָאנ קעוװַא טָאלּפ עניילק יד זיא לעטימסנעבעל

 יד טכַארבעג טרָאד ןופ ןוא ,עינָאלָאק-ּפייק רעד
 ןעכנינַאק ,דרעפ ,ןעסּפעש ,ןעסקָא ,היק עטשרע
 -לעוו ןהָא ןעטכורפ עכלעוַא ןוא ןעצייוו ןרָאק

 ַא רַאפ .ןעבעל טינ ןענָאק עשיעּפַארוע יד עכ

 ןעדייל וצ טַאהעג ןערענָאיּפ וד ןעבָאה טייצ

 ןענ'בנג ןעגעלפ עבלעוו ענעריובעגנויא וד ןופ

 ןַאד .טַאהעג ןעבָאה ייז סָאװ עגינעוו סָאד ןופ

 -ַארפישילגנע רעד ןעמוקעגרעטנוא ךָאנ זיא



 עטשרע ןופ גנוניואוו עטשרע יד

 רעדנעלגנע יד טָאה סָאד .געירק רעשיזיוצ
 ערעייז ןעסעגרעפ טכַאמעג םייה רעד ןופ

 וד רעבָא ןעוו .ןעילַארטסיוא ןופ רעדירב

 ןופ עלעיפ ןענייז טגידנעעג ךיז טָאה המחלמ
 ןעמונעג ךיז ןוא ןעמוקעג רעבירַא ןעטַאדלָאס

 ןוא --.טכוצ-היפ וצ ןוא ןעזווא-רעקַא םוצ

 ןעבעגעג גנורעיגער עשילגנע יד טָאה 4

 טכער עטשרע סָאד ןייבזירב רָאנרעװַאג ךרוד

 רַאָאּפ ַא ןוא ,ןעסעצָארּפ ליוויצ ן'טּפשמ וצ

 לַאנימירק ןיא טכער סָאד ךיוא רעטעּפש טַאנָאמ

 -"נע וד ןעועוועג ןענייז ןעטוטַאטפ וד .ןענעז

 18 טמיטשעב ךיוא טָאה גינעק רעד .עשילג

 ,רָאנרעװַאג םוצ םיצעוו סלַא ןעטסינַאלַאק

 עטשרע וד סלַא ןערעוו ןעהעזעגנָא ןַאק סעזעיד

 .עימָאנָאטיוא עשילַארטסיוא רעד ןופ םרָאפ

 1881 ןופ עיגָאלַאנָארכ עבולטכישעג וד

 "תטלעװינָאמָאק" םעד ןופ גנופַאשעב רעד זיב

 :טגלָאפ יוו רוציקב ןעמַאזוצ ךיז טלעטש

 "עג ןעמונעג םוזנעצ רעטשרע רעד זיא 1

 ץנַאג ןופ גנורעקלעפעב יד ,ןערָאװ

 זיא (ַאירָאטקיו ץוחָא) ןעילַארטסיוא

 ןוא םורכז 106,000 ןעועוועג טלַאמעד

 ןעילַארטסווא

 יי

 8 וי + 8

 רָאנרעװָאג ן

 .תובקנ 81,000

 .,טרילעבַאטע קירבַאפ ץנוט עטשרע יד 8

 יגנע סָאװ ןעריטסעטָארּפ טעינָאלַאק ור

 ןעקישוצניהַא ףוא טינ טרעה דנַאל

 .רעכערברעפ ערהיא

 "עגסווא גנושרָאפכרוד עשינַאטַאב ַא 8

 .רעלימ ןָאפ ןוא ורָאגערג ןופ טרהיפ

 ץניוװָארּפ ַא ןערָאװעג דנַאלסנעיווק זיא 89

 ןוא םיליוו ,גניק ,עקרוב רעשרָאֿפ יד 1

 םעד טצוורקעגכרודַא ןעבָאה ערעדנַא

 םוצ זיב טנעניטנַאק ןעשילַארטסיוא

 עלַא ןענייז ויז ואוו ,רעיטנעּפרַאק ךייט

 זיא רעכלעוו גניק ץוחַא ,ןעמוקעגמוא

 .הרושב רעד טימ ןרובלעמ ןיא ןעמוקעג

 "םייד ןעגעג ןעריטסעטָארּפ סעינָאלַאק 4

 .ןעילַארטסיוא ןיא טירטנווא סדנַאלש

 ַא רַאפ רעטרַאשט ןעטשרע םעד טגעירק 8

 סעינָאלַאק עלַא רַאפ טַאנעפ ןעטרירעדעפ

 סלייוו-טיוס-וינ ןוא דנַאלעעז-וינ ץוחַא

 סיורג טימ טַאנעס ןופ גנורעילעבַאטע יד 0

 .דרַאבָאה ןוא דַארַאּפ

 רענָאדנָאל יד ןעציטש סעיגַאלַאק וד 8
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1890 

1801 

1809 

1006 

1931 

1909 

 ןעולַארטסווא

 .טנופ 81,000 טומ סרעקיורטסיקָאד

 עלַא סיוא ןעטַאגעלעד ןופ ץנערעפנָאק

 -צעי יד ןערימרָאפ ןעגעוו סעינָאלָאק

 .עיצַארעדעּפ עגיט

 -לעזמעד ןעגעוו ץנערעפנָאק רעטייווצ ַא
 "הטלעווינָאמָאק" ןעמָאנ רעד .קעווצ ןעב

 -וטסנָאק יד טריטּפָאדַא טרָאד טרעוו

 טריטּפָאדַא ןֹוא טריטוקסיד טרעוו עיצוט

  ןערָאװעג טרעייפעג זיא םועליבוי ַא

 ןוא 'הטלעווינַאמַאק" רעד ןופ דובכל

 .ןרובלעמ

 טרילעבַאטע ףַארגעלעט רעזָאל-הטָארד

 -ךעינַאמסַאט ןוא ַאירָאטקיװ ןעשיווצ

 -.טרהיפעגכרוד ץעזעג טסָארט-יטנַא ןַא

 עשילגנע ,וא ץעזועג ַא מ רהיפעגכרוד

 ףיוא טרהיפעגניירַא טרעוו סָאװ תורוחפס

 טנעידעב טרעוו ןוא ןעפיש עשילגנע

 ַא ןעלהָאצ לָאז ,רעטייברַא עסייוו ןופ

 ערעדנַא ןופ יד סלַא לָאצ ןרעניילק

 | . .רעדנעל

 -טסווא עסיורג ַא ןעדנופעגטַאטש טָאה

 .ןרובלעמ ןיא גנולעטשסיוא רעילַאר

 ןעכָארבעגסיוא טָאה ץיה עקרַאטש ַא

 ןופ רעדלעוו יד ןיא ןערעייפ עלעיפ

 סלייווימיוס-וינ ןוא ןעילַארטסיוא-טיוס

 טנערבעגרעטנורַא ןענייז רעפרעד עלעיפ

 ןענייו סנעבעל עלעיפ ןוא ןערָאװעג

 .ןעגנַאגעג ןעריולרעפ

 דנַאלגנע וצ טקנעשעג ןעילַארטסיוא טָאה

 (.ד.ז) ?טָאנדעירד" ַא

 יד ןעבָאה ילוי טַאנָאמ ןופ עדנע וצ

 יונדיס ןופ ןעגנוטיוצ-דנעבָא עשילגנע

 רעד ןופ הקידב יד טביולעג קרַאטש

 לעטימ עטסעב סָאד סלַא ,הטיחש עשידוו

 ַא ןופ םייהטדנוזעג יד ןעכיזרעטנוא וצ

 עדנעגעג עלעיפ ןופ ןעטסירק .המהב

 םיבצק עשידוי וצ טעדנעוועג ךיז ןעבָאה

 | .שיילפ ךָאנ
; 
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 -םָאזַא טנעמַאלרַאּפ-לַארעדעּפ סָאד טָאה 9

119 

1990 

 -רָא וצ ןהַאלּפ סרענשטיק דרָאל טריט

 רעגריב ןופ יימרַא-סנעפעד ַא ןעריזינַאג

 ןַאמ 107,000 ןופ דנעהעטשעב

 רעטסינומ-סנעפעד רעשילַארטסיוא רעד

 -ודוי םעד ,שַאנָאמ .רמ ןעביוהרעד טָאה

 .לַארענעג ַא ןופ גנַאר םוצ לענָאלַאק ןעש

 רעד זיא רע זַא טביולגעג טרעוו סע

 רעטנוא לַארענעג רעשידוי רעטשרע

 טָאה גינעק רעד .ןהָאפ רעשולגנע רעד
 ועדוי יד ןוא ,רעס לעטיט םעד ןעבעגעג

 ןעלמַאז ןעמונעג ןעבָאה ןרובלעמ ןופ

 ןייו ןעגיבייארעפ וצ טנופ 0

 יי .ןעמָאג
 רעטסינימ-וייּפש רעשילגנע רעד טָאה

 ןעילַארטסיוא ןעקנַאדרעפ וצ זַא טגָאזעג

 דנַאלגנע ןיא שיילפ ןופ זיירּפ רעד זיא
 טווצ עצנַאג רעד רַאפ ןעגוטשעג טינ

 .המהלמ רעד ןופ

 ַא טריטרָאּפער טרעוו רַאורבעפ ןיא

 .ןעולַארטסיוא ןיא הפיגמ עכולקערש

 טָאה גנורעיגער עשילַאוטסיוא יד

 -עב וצ רעוייה סקָאלב 1,000 טפיוקעג

 .ןעטַאדלָאס עטקילגנוארעפ יד ןעצעז|

 .-לַארענעג סרעניימ םעד ןעגודנעעב וצ

 -עגסיורַא גנורעיגער יד טָאה ,קוורטס

 ייז ,ןעקנַאב עלַא וצ רעדרָא ןַא ןעזָאל
 עכלעוו דנעגריא ןעבעגסיורא טינ ןעלָאז

 יעצוטש וצ ןענעיד ןענעק סָאװ רעדלעג

 קוורטפ רעכילטַאנָאמ 6 רעד .קיורטפ םעד

 -עג ןעכַארבעג עזייוו רעזעיד ףיוא זיא

 .ןעגנַאג

 טָאה גנורעיגער עשילַארטסיוא יד

 סנעפעד רהיא ןרעסערגרעפ וצ ןעסָאלשעב

 רעד ךָאנ ןיוש ןַאמ 140,000 ףיוא יימרַא

 .המחלמ

 עשיטירב סָאד זיא 1001 ןופ רַאונַאי ןיא

 ַא ןיא ןערָאװעג טגינייארעפ ןעילַארטסיוא



 18 ןעולַארטסיוא 17

 שטעקט טשטשבשבשששששגעעטשטטעעטע טשעט גט גט עגל ג טעטש עב

 ןעמָאנ םעד רעטנוא טפַאשרעּפרעק עטרירעדעפ

 רעד ןיא ."הטלעווינַאמָאק ןעילארטסווא" וד

 ןערָאוװעג טרעּפרעקרעפ ןענייז גנוגונווארעפ

 ןוא ,סיורג רעייז ,ןעמענ ערעייז .ןעיגָאלַאק 6

 ךיז טגיוצ םוזנעצ ןעטצעל טיול גנורעקלעפעב

 :עלעבַאט עדנעגלָאפ ןוא

 ןעליימ {} ץניווָארּפ

 809,460 } סלייוװטיוס ןונ
 87,884 | ַאירָאטקיװ
 670,500 | דנַאלסנעיווק
 880,070 | ןעילַארטסיוא-טיוס
 0 | - ןעילַארטסיוא-טסעוו
 8 | ַאונַאמסַאט
 8 א עירָאטירעט עכילדָאנ
 919 | עירָאטירעט עלַארעדעפ

 לַאטָאט

 רהיא ךיז טָאה סעינָאלָאק עזעיד ןופ עדעיא

 ןעבָאה סָאװ ןעכַאז ןיא .עימָאנָאמיוא עלַאקָאל

 וד טגיל סעינַאלַאק ערעדנַא יד טימ ןוהט וצ

 סָאד .הטלעווינָאמָאק םעד ןיא טעטירָאטיוא

 ךיוא טרעוו הטלעווינָאמָאק ןופ טנעמַאלרַאּכ

 -רַאשט רעד ./טנעמַאלרַאּפ-לַארעדעפ" :ןעפורעג

 ןערָאװעג ןעבעגעגסיורַא דנַאלגנע ןופ זיא רעט

 ןעזעיד ןיא .1000 ולוי ןופ גָאט ןעט0 ןיא

 רַאפ ךיוא סינביולרע יד ןַארַאפ זיא רעטרַאשש

 ןעו ןעסעילשוצנָא ךיז סעיגָאלָאק ערעדנַא
 דנַאלסנעיװק זיא טלָאמעד טייז .ןעליוו ייז

 רעד ."הטלעווידנָאמָאק" םוצ ןעטערטעגוצ ןיוש

 המחלמ רעטצעל רעד ןיא דנַאלשטייד ןופ לַאפ

 םעד "הטלעװינָאמָאק" םוצ טרחיפעגוצ טָאה

 םרָאד טָאה דנַאלשטייד סָאװ לייט ןעצנַאג

 948,810 זיא ןופרעד טלַאהניא רעד .ןעסעזעב

 ןופ גנורעקלעפעב ַא טימ ,רעטעמַאליק (1

 רעד ןוא זוא סָאד .רעניואוונייא 0

 .טנעכערעגנווא טינ עלעבַאט עגוביוא

 טפָארק עדנעבעג-צעזעג יד :עיצוטיטטנָאק |

 .טנעמַאלרָאּפילַארעדעּפ ןופ רנעה יד ןיא טגיל

 -לעוו גינעק ןעשולגנע םעד ןופ טהעטשעב רעד

 יָאג םעד ךרוד טריטנעזערּפער טרָאד זוא רעכ

 -ערּפער-ווָא-יוה ַא ןוא טַאנעפ רעד ,רָאנרעוװ

 סקעו ןויא טָאנעס ןופ להָאצ יוד .וויטַאמנעו

 רעד ןופ טַאַאטש ןעדעי ַא רַאפ רעדילגטימ

 -ַאטנעזערּפער-װָא-זיוה ןופ ןוא ,עיצַארעדעפ

 לַאטָאט תובקנ םירכז

8 || 8 .| 1,646,784 | 

| 685,501 | 099,900 | 1,815,581 

| 890,506 | 976,807 | 008,818 | 
{| 907,858 | 901,900 | 408,888 | 
| 161,568 | 190,849 | 989114 | 
| 97,891 | 98,690 | 191,911 | 

| 9284 | 810 | 880 /| 
 009 | | | 799 |1214 

| 4,488,008 | 9,141.971 | 9,818,088 | 9,974,881 | 

 ןופ גנורעקלעפעב רעד ןופ להָאצ יוד טיול וויט

 טָאה סוזנעצ ןעטצעל םעד ךַאנ .טַאַאטש ןעדעיַא

 רעדילגמומ 7 סלייוו-טיוסדוונ

 , 1 ַאירָאטקיװ

 2 10 דנַאלסנעיווק

 2 ד ןעולַארטסיוא-טיוס

 2 ) ןעולַארטסיוא-טסעוו

 2 8 ןעינַאמסַאט

 רהָאו יירד רַאפ טריטסיזקע טנעמַאלרַאּפ סָאד

 .להַאוו רעיינ ַא ןייז זומ רהָאי 8 עלַא זַא .ה.ד

 ךיוא טרעוו ןעלהַאװו עועיד ןופ עדעי ייב

 טמוק סָאד .טַאנעס ןופ טפלעה ַא טלהעוועג

 טלהעוועג ןערעוו ןערָאטַאנעס יד סָאו ןופרעד

 8 ףיוא ויוה ןרעדנַא ןופ יד ןוא רהָאי 0 ףיוא

 רעד ןעוו זַא ידכב טרישזנַארַא יוזַא זוא סָאד

 סָאד לָאז בָא טפיול זיוה ןרעטנוא ןופ ןימרעט

 טַאדידנַאק רעד --- .רקפח ןעביולב טינ דנַאל

 ,רעלהעוו רעד ךיוא יוזַא ,רעזייח עדייב רַאפ

 -גינעוו רעדָא ענעריובעג שיטירב ןייז ןעזוס

 יו ןעיורפ :טריזילַארושטַאנ רהָאו 8 סנעטס

 סָאד-- .טכערימוטש עכיילג ןעבָאה רענעמ
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 א א יי הי יטב, ר, "ראט "טאטעס 1

 עצעזעג ןעכַאמ וצ טכער וד טָאה טנעמַאלרַאּפ

 -ווהטרעפ ,גנופוש ,ץרעמָאק ,ןעצנַאנופ רעביא
 קיטסיטַאטס ,סוזגעצ ,ףַארגעלעט ,טסָאּפ ,גנוגיד

 -סיד עלעירטסודניא רעביא ןָאישיורטיברַא
 טַארייה ,סמרוהט-טכייל ,ןענהַאב רעביא ,ןעטופ

 ,טפעשעגיקנַאב ,ןעצנימ ,עיצַארגימוא ,טג

 טכַאמ-ויטוקעוקע יד .סָאָאמ ןוא טכיוװעג

 -רעוָאג-לַארענעג םעד ןופ דנעה יד ןיא טגיל

 ןוא ,גינעק םעד טריטנעזערּפער רעכלעוו רָאנ

 לַארעדעפ ןופ ןערָאטסינימ וד ןופ 7 םהיא טימי
 -כרוד טרעוו סָאװ ץעזעג סעדעו .טנעמַאלרַאפ

 רעהירפ טינ טמוק רעזייה עדייב ןופ טרהיפעג
 -נוא סע טָאה רָאנרעװָאג רעד זיב טפַארק ןיא

 וצ ךיז טכער סָאד טָאה רע .ןעבירשעגרעט

 "טעב סָאד ,טפירשרעטנוא ַאזַא ןופ ןעגָאזטנע

 ביוא .דנורג וצ טלָאמעד טלַאפ ץעזעג עדנעפער

 רעד וצ גנורעדנע ןַא טרעדָאפעג טרעוו סע

 -רָאפ גנורעדנע עזעיד ןעמ זומ עיצוטיטסנָאק

 רהָאפ טמוק .גנומיטשבָא-טקלָאפ ַא רַאפ ןעגעל

 זומ ָאז רעזייה עדייב ןעשיווצ טייקגיטסיווצ ַא

 ןוא רעזייה עדייב ןופ גנוציז ַא ןעדניפטַאטש !

 .טשרעה טעטירָאיַאמ יד

 ןעזעוועג זיא המחלמ-טלעוו עמצעל רעד ייב

 ווטרַאּפ ןייק .ה.ד .םוירעטסינימ םעטשימעג ַא

 טנעּפסעג טָאה ןעילַארטסיוא .םוירעטסינימ

 .טנופ 984,041,008 ןיילַא המחלמ רעד ףיוא

 עבלעוו 104,009 סעקעילַאק-המחלמ טָאה יז

 רַאפ לעטימ-סנעבעל טימ טרינָאוסנעּפ ןענייז

 ַא .ןעטייברַא טינ ןענָאק ויז יו גנַאליוזא

 טימ טנופ 9 ךילגעט 14 טגירק ייז ןופ רעדעי

 .טנופ 1 טימ ,ךיז רַאפ סנעּפ 4 ןוא גניליש 7

 ןהָאזרעּפ עדעי ַא רַאפ סנעּפ 6 ןוא גניליש 4
 .םהיא ןָא הסנרּפ טימ בָא טגנעה סָאװ

 סנעפעד =

 ףיוא ןעילַארטסיוא טָאה 1011 ןיא :וימרַא

 ַא טרהיפעגנייא רענשטיק הרָאל ןופ הצע רעד

 ןהַאלּפ רעד זיא 1918 ןיא ןוא ,יומרַא-רעגיב

 ןהָאלּפ ןעזעיד ךָאנ .ןערָאװעג טרהיפעגכרוד

 00 ןעילַארטסיוא

 רעטילימ ןענרעל וצ רעגריב רעדעי ןָא טביוה

 ןיא ךָאנ ,טלַא רהָאו 19 ןיא רע ןעוו רעטסומ

 רעביא רע טהעג טלַא רהָאו 18 ןעוו .להוקכ

 ןוא ,רהָאו 2 רַאפ יײמרַא-רעגריב רעד ןיא
 60 רַאפ יײמרַא רעגידנעטש רעד ןיא ךילדנע

 ץנַאג רע זוא רהָאי 90 טלַא זיא רע ןעוו .רהָאי

 - -קריוו רעד ןיא טנעיד רע סָאװ טייצ וד .יירפ
 רעבָא ,רהָאו ןיא געט 10 ויולב ויא טייקניל

 ַא ןולפוצסיד ןוא ץעזעג םעד ךָאנ ויא רע

 ףווא טנָארפ ןיא ןעניישרע וומ ןוא ,טַאדלַאס

 זוא קעווצ ןעזעיד רַאפ .לַאנגיס ןעטשרע םעד

 "סיד-ריטורקער 99 ןיא טלייטרעפ דנַאל סָאד

 ןעמַאזוצ טלעטש טקירטסיד רעדעי .ןעטקורט

 טלעטש עזייוו רעזעיד ףיוא .ןָאילַאטַאב 1
 -ַאדלָאס 970,000 ןופ יימרַא ןַא ןעמַאזוצ ךיז

 זוב ןַארַאפ ךָאנ ןענייז וצַאד .סנעפעד רַאפ ןעט

 ענעדעושרעפ וד ןיא רעדעילגטיטמ 0

 דנעהעטשעב ,(ענווארעפ-סעיש) סבולק-לעפויר
 עכלעוו ןוא ,טלַא רָאהי 26 רעביא טייל ןופ

 סַאלק ערעסעב יד סלַא טכַארטעב גנורעיגער יד
 רעטילוט ַא טרָאד ךיוא סע טיג ןַאד .רעטילימ

 -עה ןוא ןעריצופָא רַאפ םוידוטש םוצ להוש

 ןעטצעל ןופ ףיולרעפ ןיא ---עטמַאעב ערעמ

 780,000 טריטנולַאװ ןעבָאה געירקיטלעוו

 טריטּפעצקַא ןענייז ויז ןופ 417,000 ןוא ןַאמ

 ףיוא ןענייז עועיד ןופ 880,000 .ןערָאוװעג

 ןערָאװעג טקישעגבָא גנַאלרַעפ םענעגייא רעייז

 להָאצ עזעיד .ןעטנָארפ עשיעּפָארוע יד ךָאנ

 / טנָארּפ ןיא ןעטלַאהעגנָא ןעילַארטסיוא טָאה
 ַא ךרוד המחלמ רעד ןופ טייצ עצנַאג וד רַאפ

 ןייק .ןעטסולרעפ עלַא ןופ גנוצעזרע ערעלוגער

 גַאלשרָאפ ַא .טַאהעג טינ וז טָאה עיצּפירקסנָאק
 זיא םעד ןעגעוו טנעמַאלרַאּפ-לַארעדעּפ ןיא

 גַאלשרָאפ םעד ןופ רענגעג יד .ןעלַאפעגברוד

 -עב ןָאק ןעילַארטסיוא זַא טעטביוהעבןעבַאה

 יָא םעד ךרוד סומזיטָאירטַאּפ רהעמ ןעזייוז

 .טסנעידיסגנַאװצ ךווד סלַא םעטסיס-ריטנול

 עשילָארטסיױא יד ןעבָאה 1018 רעבָאטקָא ןיב
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 וי ראי ר א אט א א א א ר ר ראו ראי א א יי א אי ר א א א א א רע לא לא ראט ר אש לוט יא רע ר ר ראש ר לא א רו עא יש אש א ר א ראי באש יא יא א

 :ןעריולרעפ ןעפורט |

 עטעדנואוועג 9

 עטקנַארקרע ךילריטַאנ+- 8

 עטדיוט -,(ׂ,(0

 ןעגנַאפעג 9

 עטריציפיסַאלק טינ 216

 ןעריולרעפ 05

 ןעטסולרעפ 208,198 לַאטָאט

 םי ןרעביא טקישעג ךָאנ יז טָאה םעד וצ

 ןעטַאדלָאס ענעגויא ערהיא רַאפ דרעפ 0

 עשידניא ןוא עשיטורב יד רַאפ דרעפ 0

 -ךיז םעד רַאפ עיצינומַא עצנַאג יד ,ןעיײמרַא

 רענעי ןיא דנַאלשמייד ןעגעג ףמַאק רענַאקירּפַא

 -וונ וד רַאפ עיצינומַא ןוא ןעפַאוו ,דנעגעג

 רעמֹוב ,שוולפ ,לָאוװ ,זויּפש ,יימרַא רעדנַאלעעו

 ,ץרַאה-נעזויא ,רעּפוק ,ןעלעפ ,רעדעל ,ץייוו

 סעלַא ןוא ,ןעמרָאפ 8 ןיא יילב ,ןירעטס ,בלה

 ןעפוש-סגעירק ענעגיוא ערהיא טימ טעטיולגעב

 . ,ףיױרקנַארּפ ןוא דנַאלגנע ךָאנ

  דנַאלגנע טימ טקַארטנָאק ַא ךרוד ; ווווונ

 ענעגיוא ןַא טלעטשעגפיוא ןעילַארטסיוא טָאה

 ןעגיסַאלקיטשרע 1 ןופ גידנעהעטשעב ,יוווינ

 ,עגיסַאלק-טיוװצ 9 ,רעיוורק ןעטרעצנַאּפעג

 ןּפָאלס 4 טימ ;סרעיזורק עגיסַאלק-טירד 4 ןוא

 -סיוא ןיא ןענייז טָאלפ ןעזעיד רַאפ ןעפַאה יד

 -וװיטקַא יד .דנַאלעעז-וינ ןיא ןוא ןעילַארט

 ןרעסַאװ יד םורַא זיא טָאלּפ ןעועיד ןופ טעט

 .ןעידניא-טסָא ןוא ,ַאניכ ,ןעילַארטסווא ןופ

 -פווא עטקעריד יד רעטנוא טהעטש טָאלפ יד

 ןעילַארטסווא טלהָאצ ריּפַאד .דנַאלגנע ןופ טכיז

 טנופ 940,000 דנַאלגנע וצ דנַאלעעז-וינ טימ
 .ךילרהעי

 טרַאּפסקע ןוא טרָאּפּפיא

 ,עעהט ,רעקוצ :טריטרַאּפמיא ןעילַארטסיוא

 -ייז ,ןעניל ,ךוט ,לעטיה ,טוה ךהיש ,רעקיל

 ,גייצעג עלערוטלוקירגַא ,ןענושַאּפ ,גייצנעד
 ,רעיּפַאּפ ,רעטערב ,ןעלַאטעּפ עטריצירבָאפ

 טרָאס ענעדעישרעפ ,ןעפָאטש עשימעכ ,רעביב

 ,להעמ טריטרָאּפסקע יז .קַאבַאט ןוא ןעליוא

 ,ןעלהיוק ,לָאװ רעדעל ,בלח ,שוולפ ,רעטוב

 ,תומהב ,ןעלעש-לרעּפ ,ץרַאה-נעזויא ,רעּפוק

 הנוק רעטסערג רהיא .ןיצ ןוא ץייוו ,ןעלעפ

 ,סטייטסידעטיינוי וד טמוק ןַאד ,דנַאלגנע זיא

 ,עדענעק טימ ךיוא ףעלסיב וצ ;ןעידניא

 ,אװַאו ,אקירּפַאדיז ,ןָאלייצ ,דנַאלעעודוינ

 ,ןַאּפַאו ,דנַאלשטייד ,ךיירקנַארּפ ,םווגלעב

 ןופ בָא ןעהעג סע .ןעילַאטיא ןוא דנַאלסור
 .ךילרהעי ןעפיש 8000 ךרעב ןעילַארטסיוא

  ןעטַאנ ןוא ןעצנימ

 ןיא ןעילַארטסווא ןופ םעטסוסידלעג סָאד

 ָאד ןעניוז טרָאד .דנַאלגנע זוא סָאוװ עבלעוסָאד
 ,וינדוס ןיא ענייא .ןעקורבַאפיצנימ יורד

 ,ןרובלעמ ןיא עניוא ;1838 ןיא טרילעבַאטע

 הטרעּפ ןיא ענויא ןוא ; 1879 ןוא טרילעבַאטע
 ןעכַאמ ייז סָאװ ץוחַא .1820 ןיא טרילעבַאטע

 ,סניירווָאס עבלַאה ןוא סניירווָאס דלָאג ןוה

 סעצנָא 10 וצ) לעגיצ-דלַאו ךיוא ייז ןעסעיג

 ,רעדימשדלָאג רַאפ ןעפייקרעפ םוצ (עדעי

 ןעצנַאגניא .ןעידנוא ךָאנ טרָאּפסקע רַאפ ןוא

 :ןעילַארטסיוא ןיא תועכטמ םורַא ןעפיול

 6,619,414 ןופ הטרעוו ןוא סניירווַאס

 248ץ00 סניירווָאס עבלַאה

 200+,(ס7 לעגיצ-דלָאג

 2/2ס8+ק 1 לַאטָאט
 ועטָאנ ןעזָאלעגסיױרַא טָאה הטלעווינָאמַאק וד

 עועיד ןופ .טנופ 82,889,999 ןופ הטרעוו ןוא -

 ןַארַאפ ןעגייז
 98,011,000 הטרעוו ,עניטננפ 0

 117 עגיטנופ 1

 795 עניטנופ 5

 88,6100 טימ ויולב טקעדעג עלַא ןענייז ייז

 | .דלָאג

 .ןעדָאב ןופ טייקרַאבטכורפ

 טריצודָארּפ ,קיטסיטַאטפ עטצעל וד טיול

 רעקַא רעּפ ןעדָאב רעשילָארטסיוא רעד
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 לעשוב 8 ץייוו

 , 42 רעפַאה

 , 8 ןעּמיורג

 - , 868 זיַאמ

 ןָאמ 2 ייה

 2 238 | לעפָאטרַאק

 0 91 ןערהָאר-רעקוצ

 , 9 ןעביורט |
 2 1178 זעביר-רעקוצ

 טנָאלַאג- 8 ןייוו

 ןופ יירפ זיא ןעילַארטסווא :;סעלַאוצַאס

 -על ןעשיטילָאּפ רהיא ןיא עמעלבַארּפ-װיטיינ

 9800 ןופ טהעטשעב גנורעקלעפעב רהוא .ןעב
 רעד וצ טיוקכילגנעהנַא רהיא ןוא ,שיטורב

 ךילריטַאנ םורַאד זיא עירעּפמיא עשיטירב

 יז טהעג רעבָא ןעבעל ןעלַאיצָאס ןוא .לַאוָאל

 ןופ טרעדניהעגנוא ,געוו םענעגיוא רהיא ךיז

 .דנַאלגנע

 ןעביוהעגנָא רעטייברַא יד ןעבָאה 1890 ןיא

 וד וצ ןעטנַאטנעוערּפער ענעגייא ןעקיש

 -נָאמָאק םעד ןופ עטנעמַאלרַאּפ ענעדעושרעפ

 ןערָאװעג טכַאמעג זיא ביוהנָא רעד .הטלעוו

 ןעבָאה עועיד ,סלייוו-טיוסדוינ ןיא 8 טימ
 -וסערגָארּפ יד טימ טגינייארעפ סגנַאפנָא ךיז

 ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ,רעטעּפש רהָאי 9 טימ ,עוו

 -עג ךיולג ייז ןעבָאה 88 וצ טרהעמרעפ ןיוש

 ןלעיפש וצ ,ייטרַאּפ ענעגייא ןַא ןעדליב ןעמונ

 ןענייז ןעסעדרעטנוא .קיטילָאּפ ענעגייא ןא

 -רַאּפ ןיא ןעטסילַאיצָאס 17 ןיירַא 1898 ןיא

 ךיז ןעבָאה עועיד .דנַאלסנעיוװק ןופ טנעמַאל

 -רעסנָאק רעד וצ עיציזָאּפָא ןיא טצעזעג ךיולג

 סָאד טָאה רהָאיי ןעבלעזנוא ;ויטרַאּפ עוויטַאוו

 -רַא 12 ןעמוקעבניירַא טנעמַאלרַאּפ לַארעדעּפ

 .ןרעביוא ןיא 6 ןוא זיוה ןרעטנוא ןיא רעמ

 קיטילָאּט רעטייברַא יד ךיז טָאה טלָאמעד
 עכלעוו טייברַא עשיטַאמעטסיפ רעד וצ ןעמונעג

 ןעגיטנויה םעד זיב טצעזעגטרָאפ ךָאנ טרעוו
 -רֶעטיברָא יד ןעבָאה םָעניימעגלַא ןיא .גָאט

 ןעילַארטסווא

 .טעטילַאונעג !

 זיא'ס עכלעוו טגיוצעג טינ ןעטנַאטנעזערּפער

 טלהיפעג טוג ךיוא ןעבָאה ייז

 ןעבָאה .טכיוניה רעזעיד ןיא טייקכַאוװש רעייז

 טקַאפ םעד ןופ טקרַאטשעג טלהיפעג ךיז רעבָא
 דנַאל עגוצנווא סָאד זיא ןעילַארטסיוא זַא

 סַאלק-רעטייברַא רעד ואו טלעוו רעד ןיא

 ןעסַאלק עלא רעביאנעגעג טעטיריַאמ יד טעדליב

 רעסעב ןעלעוו רעטייברַא וד סָאד ,ןעמַאזוצ

 ןופ גנורעסעברעפ עלעירטַאמ ַא ןהעטשרעכ

 ווז .קיטילָאּפ עגיד'המבח סלַא עגַאל רעייז

 טַאַאטש םעד ןעטכַארטעב ןמונעג םורַאד ןעבָאה

 ןושַאמ עשיטילָאּפ סלַא טונ עיצַארעּפָאַאק ַא סרַא

 ןעלעיצ ערעייז רַאפ ןעטייברַא ןעמונעג ןוא

 רעגידריווקרעמ ַא .טקנוּפדנַאטש ןעזעיד ןוּכ

 -ווברַא רעדעי זיא 1809 ןיא ,סָאד זיא טקַאפ|

 ירַאּפ רענוָאטסנעיװק ןופ טנַאטנעוערּפעז רעמ

 ןייק) ?רעלטָאט-עיט / ַא ןעזעוועג טנעמַאל

 וד ןופ טַאטלוזער סָאד .(רעקנורט לָאהָאקלַא

 ןעבָאה רעטייברַא יד סָאװ ןעטנעמיריּפסקע

 עלעפ עלעיפ ןיא ןעועוועג זיא טכַאמעג וובַאד

 עלעפ רעדנַא עלעיפ ןוא רעבָא ,גוטסניג רהעז

 .בעולוצ טָאה ןעילַארטסיוא .גוטסנוגנוא רהעז

 .םותי ןעדנעלע ןייק ןוא םיטותי-תיב ןייק ייז

 טָאה ןעגעגַאד .ריפַאד ןיוש טגרָאז טַאַאטש רעד

 סַאלק רעמויברַא ןופ עגַאל עטרעסעברעפ וד

 -עטנוא רעייז וצ גנורעגיוטש ַא טכַארבעג טינ

 -ונעגרעפ" עלעוסקעס ךָאנ געיעג ַא רָאנ ץנעגול

 -נעקנַארק ַא ךיז טימ ןעגנערב עבלעוו "סנעג

 טקַאפ רעויד .תורוד עגיטפנוק וד רַאפ טעב

 -לַאיָאר םעד ןופ ןערָאװעג טכַארבעגסיױרַא זוא
 וד טכוזרעטנוא טָאה רעכלעוו ןָאישימַאק

 ןערעוו ןעטרובעג ןופ להָאצ יד םרורַאוװו ךַאזריא

 עלַאגעלנוא יד .ןעילַארטסיוא ןיא רענוילק

 ןיוש זיא סָאד ןוא 60 ןעפערטעב ןעטרובעג

 טנעקעג טינ ןיוש ייז טָאה ןעמ יו םעדכָאנ

 ףיוא ןעלַאפעג ןענייז ייז רעדייא ןעטכינרעפ

 קיטסיטַאטס וד ןעגווצ םעד ןעבענ .טלעוו רעז

 ןופ להָאצ יד ןוא ,רעניילק ןערעוו תונתח זָא
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 6 ןעולַארטסיוא

 .רױהָאי וצ רהָאי ןופ טגייטש ן'טג

 -סיגעל 14 ןעילַארטסוא טָאה ןיימעגלַא ןיא

 םורַאד זיא סע .ןעטפַאשרעּפרעק עוויטַאל

 ןופ ןעדנעטשמוא עלַאוצָאס וד זַא ךילרימַאנ

 לַארעביא ןייז טינ ןעלָאז ןעילַארטסיוא ץנַאג

 "עב רעד ןיא ךורפשרעדיוו רעדעי זַא ,ךיילג

 םיוא טמוק לייט-טלעוו ןעזעיד ןופ גנוביורש

 ןעטקַאפ עטנַאנעגנעבווא וד .דנורג ןעזעיד

 ןופ סקיטסיטַאטס וד ןוא עניימעגלַא ןענייז

 .עיצַארטסנימדַא עוויטַארעדעּפ רעד

 ןעילַארטסיוא ןיא ןעדוו

 ןעילַארטסיוא ןיא ןעדוי יד ןופ עטכושעג יד

 ,ןעטייקכילנהעוועגרעסיוא יוד ןופ טונ זוא

 ןופ יד יוו טנַאסערעטניא יוזַא טינ סלַאפנעלַא

 רעייז .ַאקירפַאיטיוס עינַאלָאק-רעטסעוװש רהיא

 םיוק זיא ַאיזַא-לַארטסיוא ץנַאג רעבוא להָאצ

 טָאה אפוג ןעילַארטסיוא עכלעוו ןופ ,5

 ןופ טדָאטש-טביוה יוד ,וונדיס -- .0ט

 עשידוי עטסעטלע יד טָאה סלייוויטיוסדווג

 1849 ןיא ןערָאוװעג טעדנירגעג זיא יז .הליהק

 ןעדוי 20 םיוק ןעזעוועג טרָאד ןענייז סע ןעו

 -עג ןעבעגעג ווו ויא ןימלע-תיב רעטשרע רעד

 רעּפוק דנערווער ןעכילטסירק םעד ןופ ןערָאװ

 וַא סלַא ,(רעהירפ רהָאי 19) 1820 רהָאי ןיא

 רעטשרע רעד .ןעכילטסירק םעד ןופ טונשלא

 ווא ןערָאװעג ןעכָארגעב מרָאד זיא סָאװ .דוו

 ןופ ןייד רעטשרע רעד .ףעזָאי לאוו ןעזעוועג

 ווא רע ,יול ןרהַא'ר ןעסייהעג טָאה וונדיס

 -גורג רעד רַאפ רהָאי 10 טימ ןעמוקעגנָא טרָאד

 -נָאמ בקעי .הליהק עטנַאמרעד רעד ןופ גנוד

 ערָאיפעטנַאמ השמ רעס ןופ ןיזָאק ַא ,ערָאופעט

 רעועיד ןופ ואבג רעטשרע רעד ןעזעוועג זוא

 ןעמונעג ךיז ןעבָאה יינדימ ךָאנ דלַאב .הליהק

 ,ַאדליק .טס ,ןרובלעמ ןיא תוליהק ןעדנירג

 -קיוא ,ןיובסירב ,דייאלעדָא ,ָאגידנעב ,גָאלעיג

 ןוא טרַאבָאה ,ליהי-נעקָארב ,דַארַאלַאב ,דנַאל

 .לעטסַאק-וונ

 ןיא ןעדוי יד ןופ דנַאטש רעשיטילַאּפ רעד

 טייהכוילג עגידנעטשלָאפ :זיא ןעילַארטסויא

 רעייז .רעגריב עלַא טימ טכיזניה רעדעי ןיא

 לַארטסיוא ןופ גנולקיווטנע רעד וצ גַארטייב

 רעדעי ןיא טעמכ .רַאבקרעמעב םורַאד זיא ןעו

 רעדַא ,ןעזעוועג ןענייז טדָאטש עניטכיוו

 -ָאגרוב) סרעיעמ עשידוי ,ָאד ךָאנ ןענייז

 ןיוש זיא רעימערּפ ַא ולופַא .(םרעטסיימ

 -ָאלָאס.ל .וו .נָאה) דוי ַא ןעזעוועג ךיוא טרָאד

 -וּפס-יטויּפעד ַא ןעהָאק בָאקיישוד .רמ .(ןָאמ

 ,טנעמַאלרַאּפ ןיא (טנעדיזערפ-עציוו) רעק

 -סטנעמַאלרַאּפ םעד רעביא טנעדיזערּפ ןוא

 -פעישט א ןָאמָאלָאס ןַאולוי רעס .עטימָאק

 סקַאזיַא רמ ןוא ,(רעטכיר ךיוה) סיטסַאשזז

 .(טכירעג ךיוה) טרוָאק-ייה ןיא רעטכיר א

 רעד ןיא גנולייטבָא ןייא ַאד טינ זוא סע

 ןעדוי וָאו עיצַארטסנימדַא רעדָא גנורעיגער

 ןעטייק;יטעהטמ ערעדנַא .לייט רעייז טינ ןעבָאה

 ןעמ רעבָא , טנעכייצרעפ טקעריד טינ ןעניוז |

 ַא טויירעב טָאה ןָאמָאלָאסלוו ,זַא טסייוװ

 ןיא דנַאל סעטשרָאפעבנוא ןופ לויט ןעסיירג

 ןעגעוו טרָאּפער ןייז זא ןוא ,ןעילַארטסיוא

 ןערָאװעג טנעקרענַא ווא טנעמַאלרַאּפ ןוא םעד

 ןוא טייקגיהעפ ןייז וצ טידערק סיורג טי

 טָאה יוועל לעינַאטַאנ סָאד .טייקגוסוולפ ןיוי

 -נעלהיוק וד ןענעפע וצ טקעוועג גנורעיגער יד

 רעקוצ יד ןוא ,סעיצַאטנַאלּפ-רעקוצ יד ,ןענונ

 ןעזעוועג זיא ייוװיל טענרַאב זַא .ןעקירבַאפ

 רָאנרעװָאג זא ,רענָאיּפ-רעטַאעט רעטשרע רעד

 סנעסויל עטשרע יד ןעבעגעג םהיא טָאה עקריב

 רע .רעטַאעט ןעילַארטסיוא ןיא ןעלעוּפש יצ

 ןיוז ןיא גנולעטשרָאפ עטשרע וד טכַאמעג טָאה

 ,םענײמעגלַא ןיא .?לעטָאה לַאוָאר" םענעגויא

 גינעוו רהעז טרָאד ןעדוי יד ךיז ןעגיטפעשעב

 ןוא ,טכוצ-הופ טימ ערערהעמ ,יוב-רעקַא טומ

 .עיצַאקירבַאפ ןוא לעדנַאה טומ עטסרהעמ וד

 ןוא ןעשנעמ ויב ןַאגרָא-רעהעג סָאד ,רעיוא

 טָאד פע טנוימ ןניז ןרעטיירב ןיא .תויח

 ןניז ןרעגנע ןיא ןוא ,ןַאגרָא-רעהעג עצנַאג
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 ר ר ריר אי

 -ַאנַא רַאפ .ןופרעד לייט ןרעסיוא םעד זיולב

 טלווטעג רעיוא סָאד זיא ןעקעווצ עשימַאמ
 ןוא ערעלעטימ סָאד (9 ,ערעסיוא סָאד (1 ןיא
 -ווא טָאד זיא ערטטצעל סָאד .ערעניא סָאד (3

 יוװצ ערעדנַא יד ,ןַאגרָארעהעג עכולטנעג

 םָאד ןעפלעה וצ ןוא ץוש םוצ זיולב ןענעיד

 ןוא סעלַאװכ-לַאש יד ןעמחענוצפיוא ערעניא

 יד .ןיירַא רעּפרעק ןיא ןעגָארטרעבירַא ויז

 סםעד רהָאפ טלעטש ץעיצַארטסוליא עדנעגלָאפ

 ענייז ןוא רעיוא עקניל סָאד ןופ טינשכרוד

 .טרהעלקרע ןעטנוא ווו ,ןעלקסומ

 יד

 י+ /

 אפ

 דנַאֹה רערעסיוא רעד רעדָא .םקילעה 7 (4 /

 ןופ דנעהעטשעב ,לעפעלירעיוא םעד טימ

 פעּפרָאנק
 ,,גוליוה'נעקיוּפ רעדָא .םונַאּפמיט 2( 
 ךרוד טהעג רעהעג סָאד ןעכלעוו ךרוד

 ןעגירָאפ ןופ דנע סָאד (8
 ירעיוא / רעדָא / רהָאר רעשיכַאטסוע"7 4

 | "טייּפמַארט
 רעכילרעניא רעד .םונרעטניא סוטאעמ" (5

 גנַאג-רעהעג
 טימ . לַאנַאק רַאלוקריצײמעס / ( 7 ןוא 8

 יד ןוא ,רעטסנעפ ןעגיֿפרַאפײיא םעד
 ןרעדַאיגָאלשיּפָאק

 רעיוא
 יי עי עי עי עי שי עה עי עי עא יה עי עי שי עי עי עי עה עי עיר עי זי עי עי עי שיט עי עי עה שיט עי עי עי עי עי עי עיטעי עי גיס ;עיט

 לעּפרָאנק ןופ טהעטשעב לעטירד עטשרע סָאד

 רעד .ןייבינעפעלש ןופ ייווצ ערעדנַא יד |

 ןוא גנַאל רעטעמוטנעפ 914 ןוא גנַאג-רעהעג

 סםעד טומ טגידנע רע .ךיוה רעטעמילימ 2

 (ןעשיווצ דנַאוװ-דייש יד טעדליב סָאוװ לעמַארט

 ןעלייט 8 עלַא .גנוליוח-נעקיוּפ יד ןוא םהיא
 -סיוא זיא סָאװ טיוה ַא טימ טקעדעב ןענייז

 טמוק סע עכלעוו סיוא ,ןעוורד מימ טעבעג

 -ָאנק ןענייז ןעוירד יד .ץלַאמש-נעריוא סָאד

 םולפ-נערעיוא רעד .ןעזירד-סיוווש יד יוװ גיל

 ףָאטש-ברַאפ ,סטעפ ןופ טהעטשעב ,ןיורב זיא

 -ָארּפש עכלעוו ןעלעצ עגיטלַאה-סטעפ ןוא

 יד .ןערעיוא יד ןיא רָאָאה יד סיורַא ןעצ

 ַא טימ טדיילקעב זיא גנוליוהינעקווּפ

 -מָארט-נערעיוא רעד ןוא ,טווחימוולש

 רָאָאה יד .ןעלעצ-רעמילפ טימ רעטווּפ

 ןעסייה ערעניא וד .ןעטרַאפ 9 ןופ ןענויז

 טושּפ :ערעסיוא יד ןוא ,"רָאַאה-רעה יד"

 -קודנָאק ןענייז רָאָאה-רעה יד ."רָאָאה"

 לַאש םעד רעבירַא ןערהיפ ייז .ןערָאט

 .ןרעניא םעד ךָאנ לייט ןרעסיוא םעד ןופ

 שיורג יוזַא לָאמ ןעבלַאהרעדנָא ןענויז ויז

 סיורַא ןעגייטש ייז .ערעסיוא יוד יװ

 .טיוה עגימרָאפ-צענ עטרעכעלעג ַא ןופ

 רעיוא ןופ (2) לעטירד עטייווצ סָאד

 טימ טליפעג ויא רעכלעוו םיור רעד זיא

 טייּפמָארט םעד ךרוד טהעג סָאװ טפול רעד

 -געוועב ןופ עחייר ַא גידנעהעגכרוד ,(4)

 ןעדניברעפ עכלעוו ,רענייב עניילק עכיל

 יַאּפמיט" םעד ןופ טיוה יד רעדנַאנַארעטנוא

 לייט ןעטירד ,ןעכילרעניא םעד טימ (9)"סוג

 ערעלוגער ןייק טָאה גנוליוה יד .רעיוא ןיפ

 טָאה טלַאהטנע רע סָאװ טפול יד .גנורימרָאפ

 טפול יד סאוו קורד ןעבלעומעד גידנעווניא
 עבלעוו לעפ-נעקיוּפ יד ןוא ,ןעסיוא'רד ףיוא

 ךרודַאד זיא ןעטפול עדייב ןעשיווצ טהעטש

 -רעיוא רעד .עיציזָאּפ רהיא ןופ טױרעטשעג טונ

 רָאנ טכַאמרעפ ךילנהעוועג זיא (4) טייּפמָארט

 .ןעסע םייב טגנילש ןעמ ןעוו ךיז טנעפע

 יא
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 טריטנעזערּפער עיצַארטסוליא עדנעגלָאפ יד
 רליב ןעגירעהירפ ןופ (9) לייט םעד ,רעדנוזעב

 "געג רעדנַאנַאפ ךיו רַאֿפ שיומָאטַאנַא זוא ןוא

 טימ ןעגנוחיצעב עניוז .טרהעלקרע ןוא טרעדיל

 ןוא ןעבירשעב טרעוו רעדילג עגירבוא יד

 ןוא ,רעדליב עדנעגלָאפ וד ןיא טרהעלקיע

 .טסקעט

 םונַאּפמיט ןופ טכיזנַא עכילרענוא
 "ױֹומַאנ רעווו ןוא רענייב עהייר יד גודנעגווצ
 רענויב וד ןופ דליב רעדנוזעב ַא .ץַאלּפ ןעכיל

 .דליב ןעועיד ךָאנ טגלָאפ טסבלעז
 םונַאּפמיטיַאנַארבמעמ יד (1
 טײּפמורטירעיױא (2
 םעד טדניכרעפ טָאװ לעקכומ רעדנענַאּפש (8

 ערעניא סָאד טימ םונַאּפמיט
 ןעלקסומידנַאב ןופ עסַאמ ערעטנוא (4
 טנעמַאניל ערעביוא יד (86
 וװרענ רעשינַאּפמיטישידראק (6
 ןערהָאר עגיכָאנק (9 ,8 ,7

 גנוליוה נעקיוּפ רעדָא .םונַאפמיט" רעד

 ,רעיוא ןרעסיוא םעד ןופ גנוצעזטרַאפ וד זיא

 רחָאֹר ַא ךרוד ןעדנוברעפ טימרעד זוא ןוא
 טלייטעגבָא ןוא ,סיורג לָאצ לעטירד ַא ךרעב

 לעטיוה עטנַאשעגסווא ןַא ךרוד םענעי ןופ

 (1) "ינַאּפמיט ַאנַארבמעמ" טפור ןעמ סעכלעוו

 ןופ ןעטינשעגבָא ךרודַאד זוא גנוליוה ןייז

 רעבָא יז טרעוו ,רהָאר-טפול ןרעסיוא םעד

 םעד ךרוד ,זלַאה םעד ךרוד טפול טומ טלופקנ

 עוויוו רעזעיד ףווא .(9) ?טווּפמָארט-רעיוא"

 טימ ערעניא יד ,ןעטפול עדייב ןערוסנַאלַאב

 פרעוו םונַאּפמיט ןופ םיור רעד .ערעפיוא יד

 טומ טצעזעגטרַאפ

 ןעניפעו
 סָאװ ךעלרעמעק עקניגוילק

 ןייז בעילוצ .ןייבינעפעלש ןיא ךיז

 ןוא ,םווז ןווא ןופ זלַאה םעד טימ גנוחוצעב

 טייז ערעדנַא רעד ןופ ןיוב"נעפעלש םעד טיט

 טדייל ןעמ תעב ןעדניצטנע רעיוא סָאד טרעוו

 סע ןָאק לַאפ ַאזַא ןוא .גנוטלעקרעפ ַא ףווא

 .ןערעוו ביוט ןיִנאג ךויא

 םעד טימ ןייבירעמאה ןופ גנודניברעפ יד 4
 | ֿפעניבינייטש

 םָאבמַא ןופ לעטיפ עננַאל סָאד { 9

 יטבלעזמעד ןופ לעסיט עצרוק סָאד (

 ןייבירעמַאה ןופ טָאק רעד (

 ליקסומיסעצַארּפ רעקנַאלש (

 ןיהירעמאה ןופ לעטנעמ (6

 לעגיבינייטש ןֹופ םיזואב רעד (

 22 שש

: 
 ט

: 
 לא ג

 ףיז טנופעג רעכלעוו .ןייבדרעטַאה" רעד

 רעד ןָא לעטנעה ןייו טומ טעפעשטעגנָא

 ןייז טימ טעדליבעגבָא ַָאד ןוא לעפינעקיוּפ

 רענווא .ןעכָאנק ווווצ ךָאנ םומ ,גנַאהנעמאזוצ

 .?סָאבמַא" :טסויה ,רעטסעטנהָאנ רעד ,ווז ןופ

 סָאבמַא ןַא יו סיוא טהעז רע ליווו רַאפרעד טיג

 טגול ןיוב-רעמַאה ןופ לעּפעק רעד ליווו רָאנ

 .טָאבמַא ןַא ףיוא רעמַאה רעד ווו םהיא ףיוא

 ,רעטירד ַא טסַאּפעגוצ ךָאנ זוא ווווצ עזעוד וצ

 וירד עלַא ייז ןענייז דלוב ןיא .רעקנינוולק ַא

 .דליב ןעגירָאפ ןיא ייז טחעז ןעמ ווו ןעמַאזוצ

 רעווא ןיא ןיוא ןעגנורד סעלַאוװכ-טפול יד ןעוו

 לעפ-נעקוופ רעד ןעגעג ןעגָאלש ןעטהענ ווז ןוא

 "עב קרַאטש ךרודַאד ןווב-רעמאה רעד טרעוו

 סָאװ ףַארגָאנָאפ םיוב לעדָאנ יד ווו טסולפנייא

 .גידנעוונוא ךַאנ שיורעג םעד רעביא טגָארט



 בצררנ;וווו עג

 אי וע עא
 י טל

 ,םנורבַאל ןעקניל ןופ טכיזנַא עכילרעניא

 -עגקעװַא ןענייז ןעגנולעטשרעפ ענרענווב וד
 .ןערָאװעג ןעמונ

 ,ַאציטּפיללעימעה ַאעוװַאפ (1

 ,אצירעפסימעה ַאעוװָאפ (9
 ןעלַאנַאק רַאלוקריצײמעס יד ןופ גנונפע (8
 לעּפערטיפיוהירָאפ ןופ גנונפע (4
 יד (7 ןוא ,ערעטנוא יד (6 ,ערעביוא יד (5

 זןעלַאנַאק רַאלוקריצײמעס ערעסיוא
 קענש ןופ רהַארילַאריּפס (8
 קענש םוצ לעּפערט ןופ גנונפע (9

 רעטסגיטכיוו רעד זיא ?טנירבַאל7 רעד

 יָארּפמ םעד ןיא לווט רעטסעטריצילּפמָאק ןוא

 טלייטרעפ ןענייז םהיא ןיא .ןערעה- ןופ סעצ

 -רָאפ םעד ךיז ןיא טָאה רע .ןעוורענ-רעה עלַא

 םעד ןוא ,ןעוורענ רַאלוקריצ-ימעס יד ,ףיוה

 -רָאוװאוצ ךעלרעמיצ עניילק טלַאהטנע רע .קענש

 ווז .םרָאּפ ןעטריצילּפמָאק רהעז ַא ןיא ןעפ

 םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןוא עלַא רעבָא ןענייז

 -סנעפ עגימרָאפײווא יוווצ יד ךרוד םונַאּפמיט

 טימ ןערעניא םעד ךַאנ ןוא ,ןעסיוא ךַאנ רעט -

 -ַאקינומָאק יד ןעדניברעפ עכלעוו ןעלַאנַאק וד

 .רעיוא סָאד ןוא לעדעש םעד ןעשיווצ עיצ

 ךיז ןענופעג הטנירבַאל םעד ןופ טיוה רעד ןיא

 -ָאדנע) ןעטייקגיסעולפ עגירעסאוו טלווטרעפ

 -עעז" .ז) ןעוורענ עקניניד יד ךרוד (ןעּפמיל

 וד ןוא ערעסיוא יד ןעשיווצ .("ןעטיוהקנַארק

 ("לוביטסעוו") ףיוה-רָאּפ ןופ דנעוו ערעניא

 זיא ןעוורענ רַאלוקריצ-ימעס יד ןיא ןוא

 ןופ םעטסוס סעטגייווצרעפ ַא ןַארַאפ רעדיוו

 ןעגָארט עכלעוו ןעטייקגיסעולפ (-ּפמילורעּפ)

 ןופ סָאװ גנַאלק רעֶָא שיורעג ןעדעי רעבירַא

 ---.ווז ףווא בָא ךיז טגָאלש ןעסיוא רעד

 ןַארַאפ ןענייז ןעלַאנַאק רַאלוקריצ-ימעס וד

908 

 ךיז ןעסעילש ןוא ןענפע ייז .להָאצ ןיא וורד

 רעייז .ףיוה-רָאפ םעד ןיא ןעדנע עדייב טימ

 -בלַאה ווו רהעמ לעסיבַא זיא טייהנעגיובעג

 רעד ןיא ךיולג טינ ךיוא ןענייז ייז .דנור

 .טייהנעגיובעג רעד ןיא טינ ךיוא יוװ גנעל

 ַא ךרעב זיא טייהקיד עשירטעמַאיד רעייז

 טגול לַאנַאק רעדעי .לָאצ ַא ןופ ליוט רעטפלעווצ

 וצ טנהָאנ ץנַאג ךָאד ,גנוטכיר רעדַאנַא ַא ןוא

 ןייז טָאה ".קענש" רעד -- .ייווצ ערעדנַא יד

 לשומ ַא ווו סיוא טהעז רע סָאװ ןופרעד ןעמַאנ

 רעטלעקיוועגנווא רעד טגיל סע ןעכלעוו ןיא

 טנָארפ ןיא ,טנורבַאל םעד ןוא טגיל רע .קענש

 -רענוא םעד ףיוא טריזַאב ןוא ,ףיוה-רָאפ ןןפ

 ואוו (דליב ןעטשרע ןיא 9 .ז) ,סוטַאעמ ןעכיל

 -בָא םעד וצ םהיא ןעגָארט ןעגנונפע עגונווא

 .ןעסיוא רעד ףיוא ענעהעשעג סָאד ןופ גנַאלק

 -עג ןוא ןעגיובעג זיא קענש ןופ גנוטכור יד

 לַאנַאק ןייא ןייז ןופ סולש רעד ןוא ,טמורק

 ערעדנַא וד ןופ סולש רעד .רענעסָאלשעג ַא זוא

 םעד טימ גנודניברעפ ןוא רענויא זיא ווווצ

 ַאנַארבמעמ רעד טימ ערעדנַא רעד ןוא טנורבַאל

 יד -- (דליב ןעטייווצ ןיא 1 .ז) םונאפמימ

 -רעפ ןופ ןַאּפשעג ַא ןענייז ןעוורענ-רעה
 ןעטייהקיד עגעדעישרעפ ןוא םודעפ ענעדעיש

 רעדעי ייב ןערירביוו עכלעוו ,ןעטייהכיווו ןוא

 -בַאל םעד ןיא ןיירַא ןעמוק ייז .גנוגערנא טרַא

 עיויוויד ןייא .ןענָאיזיװיד ייווצ ןיא טניר

 רַאלוקריצ-ימעס יד טימ ףיוה-רָאפ םעד רַאפ

 םעד רַאפ עיויוויד ערעדנַא יד ןוא ,ןעלַאנַאק

 .ז רעיוא ןופ ןענָאוצקנופ יד דרעבוא .קענש

 -ווהקנַארק-עעז" ןוא ,"ןערעה" ,"?קיטסוקַא"
 ."ןעט

 עדנעגיוז וד ויב רעיוא סָאד ויח ייב

 עיצקורטסנָאק רעד ךילנהע ץנַאו זיא תויח

 םעד ןיא ויולב ,ןעשנעמ םעד ןופ סָאד וצ

 עלַא .דעישרעטנוא רעד טגול םרָאפ ןערעסיוא

 ןערעטניה םעד ןיא רעיוא סָאד ייז ןעבָאה

 רהעמ טָאה ייז ןופ ענייק ןוא ,ּפָאק ןופ לייט

 ןופ לייט ןעסיורג ַא ייב .ןערעיוא ייווצ יו



 רעיוא 98:

 עלעיפ יווב .ךילגעוועב ןוא גנַאל סָאד זוא יז

 א טעדלוב : זַא ףךולמיטנעגווא ווזַא סע ןוא

 ןַא--.עומַאנגָאווופ רעווו ןופ לויט ןעטיורג

 --ןערעיוא עניו ךרוד ןעמ טנעקרעד לעזע

 ןערעה ןופ סעצַארּפ םעד ןוא לייט ַא טלַא רעבָא

 "בה רעזעוד ןיא דעישרעטנוא רעד טלעוּפש

 רעד ויז ייב ןוא רקיע רעד .עלָאר ןייק טכיז

 .רעיוא ןופ לייט רערעניא רעד ןוא רעלטימ

 סָאד ןוא ערעלטימ סָאד זוא לעגיופ וד ויב

 עדנעגווו יד ווב יו טיובעג לויט ערענוא

 טרוטסיזקע לויט רערעסיוא רעד רעבָא ,תויח

 לַאנַאק רעה רעייז .רהעמ טינ ןווש ווז ויב

 ףרוד ויולב ןעסיוא רעד ןופ ןַא ךיז טביוה

 ּפָאק ןופ טיוה עכַאלפ רעד ןיא גנונפע ןַא

 ןעסקַאװעב םורַא ןוא ןוא ,ןעגווא יד רעטניה

 רעייז .ןערעדעפ עכילנהעוועגרעסיוא מימ

 ןוא ,רעכַאפנווא רעבָא זיא וובעג רעכילרענוא

 טָאה "עלוע" יד .רענווב רעגינעוו לעיפ טָאה

 וװ םרָאֿפ ןערעדנא ןַא רָאג ןופ םונַאּפמוט ַא

 טנורבַאל רהוא .ןעגירזנוא םעד

 -עּפרָאנק ַא ןופ ןעמונעגמורַא ,לעטשעג ַא ןופ

 ןוא ףיוחירֲאפ רהוא .טכעלפעג ןעגיל

 ןענייז ןעלַאנַאק רַאלוקריצימעפ יוד ,ןיולק
 ןוא קענש רהוא ,טיורב ןוא םוורג

 וד ייב -- .לעטרָאנק ןופ רהָאר ענעגיובעג

 ןעצנאגנוא לויט ערעסווא רעד זוא עדנעכירק

 םונַאפמיט רעד ןוא ווז ווב .ָאד רהעמ טינ

 טָאה רעדנַאמַאלַאס רעד .ןעסווא רעד ףווא

 .קעגש ןייק ךיוא יו ,םונַאּפמימ ןייק ןיוש

 טָארפ רעד .לייט ןרעסיוא םעד זיולב טָאה רע

 ווא סע עכלעוו רעטנוה לעפ-נעקווּפ ַא טָאה

 סענש ןווק ךווא רעבָא גנולווה"נעקיוּפַא ןַארַאפ

 םוצ לווט רערעסווא רעד זוא לידָאקָארק םווב

 ערעדנַא עלַא ייב יו טלעקיווטנע סנעטסגינעוו

 א ויולב רעיוא סָאד זיא שיפ יד ויב .תויח

 ַא טומ ,גנולוה-נעקיופ א רעביא לעפדנעקוופ

 -געמַאזוצ .לעדעש םוצ טרהופ סָאו ףיוה-רַאפ

 ןעמוצנורפ וד זַא סיורַא ךיז טוייוו טלעטשעג

 ןענופעג רעיוא ןעטלעקיווטנע טסכעה םעד ןופ

 רהָאלק
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 -עושרעפ טימ ,ךייר-רעיט ןיא טלייטרעפ ךיז

 -ַאלק ענעדעישרעפ יד ייב ןעגנופוטשבָא ענעד

 םרָאפ ןעטסוווטימירּפ םעד זיב רעטנורַא ,ןעס

 -קעונוא וד ןעמ טעטכַאביואעב .רעיוא ןָא ןופ

 ןיוש ןעמ טנופעג ,רעטנורַא רעטייו ןעט

 ךיוא רָאנ ,ןוולַא ּפָאק ןיא רחעמ טינ ןערעיוא

 .רעּפרעק ןופ ןעלויט ערעדנַא ןוא

 -גוא םעד ןיא רעיוא ןיוו טָאה סבערק רעד

 ַא ןופ טהעטשעב רע .ּפָאק ןופ לייט ןערעט

 ,לעפ-נעקיווּפ ַא טימ טקעדעב רעמוצ םענרענווב

 טימ לופ לעטייב ַא רע טָאה גידנעווניא ןוא

 ןעהיצרעפ סע ןעכלעוו רעביא ,טייקגוסעילט

 ןוא שיפילעטַאק םייב .ןעוורעגירעה יד וי

 לטייה ַא טימ טקעדעב ךָאל ַא ויולב רעווא סָאד

 וד ןיא ןַאגרָא-רעה ןייז טָאה רעּפוהדזָארג רעד

 טקַאפ ןעזעיד ןופ ;טגָאז (.ד) ןוסָאגַא .סופ

 רעשרָאּפ עסיוועג ןעוו זַא ןעסעולש וצ ויא

 סָאװ ןעטקעזנוא ָאד ןענויז סע זַא ןעטביוהעב

 לייוו ויולב סע זיא ןַאגרָאררעהעג ןיוק ןעבָאה

 .ּפָאק ןוא רָאנ רעיוא סָאד גידנעטש ןעכוז ויז

 םינ ייז ןעניוז --רעטייו רע טגָאז--- ןַאד

 ?רעיוא ןַא זוא סָאװ :ענַארפ וד רעביא

 ןעפורעג ךיוא ןָאק ןופרעד לויט ַא בווא רעדא

 וד זַא טנוומ ןוסַאגַא .?רעווא ןַא ןערעוו

 ךָאד ווא רעיוא םעד ןופ עכַאגפווא טביוה

 רעה יד ויולב ןענייז רַאפרעד 'ןערעה סָאד רַאנ

 טנופעג עכלעוַא .גונעג ךיוא ןיילַא ןעוורעג

 יד ןופ עסַאלק עטסגורדינ ֹוד ןוא ןיוש ןעמ

 ךיוא ןעטקעזנוא

 וד ןופ טרעוו רעיוא סָאד :שימָאנגָאיזופ

 םוצ סָאָאט א סלַא ןעמונעגנָא ןעמַאנגָאיזופ

 עניד .ןעשנעמ ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעטסעמ

 ַא ןוא ןסעכ ַא ןענכייצעב ןעדנַאר קנוצופש

 ןענכיוצעב ,עניד עניילק -ןעשנעמ עזָאלצרעה

 רעטקַארַאכ ןעטנעכווצגסווא ןוא ןעטַאקילעד א

 ןענייז ןערעיוא עטצעזעגסיורַא ןוא עסיורג

 ןערעיוא עסיורג עכילנהעוועגנוא .שילַאקיוומ

 טייקכולדנופּממע ןעגויצ ןעדנַאר עקיד טימ

 ןוא ןעפָאזָאלופ עסיורג .רוטַאנ עבָארג ַא ןוא
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 טיי יי יי ר ירא יע ר ר ר א לא רו 0 סאו ראו רע ר ראו .טאטאעש טא ,טשיו

 ןרעיוא עסיורג טָאהעג ןעבָאה רענעמ-סטַאַאטש

 .לעּפעל עדנעגנעה ךילגנעל טימ

 "רעיוא יד ןופ שינכווצרעפ סעשיטעבַאפלַא

 :יעמענ ערעלוּפָאּפ ערעייז ךָאנ ןעלעקסומ

 ,סולוקירטוא
 ,ןעירעטרַא-רעיוא
 ,לעּפעל-רעיוא
 ,לעשומירעווא
 ,סָאבמַא
 ,עלוּפמַא
 ,סוגַארטיטנַא
 ,טקילעה-עטנַא
 ,ןעלקסומידנַאג
 ,דנעגעג-נעגווב

 ,טרעטסַאג-נַאולגנַאג
 ,ָאנעּבס-נָאולגנַאג
 : ,זעוורענ-נריהעג
 (רערעניא ןוא רערעסיוא) ,ןַאגרָא-רעהעג
 ,וורענ-סטכיזעג
 ,ץַאזרָאפ-לעפירג

 ,ןיובירעמַאה
 ,סקילעה

 .גנוליוה-נעקיוּפ רעדָא ,םונַאּפמיט
 .לעפ-נעקווּפ רעדָא ,לעפ-לעמַארט
 ,רעטויּפמָארט

 , ןטנירבַאל
 .(ןַאגרָא-רעהעג) ,סונרעטניא-סוטַאעמ
 ,סולוקַאט
 .עגיטיוה ןוא עגיכַאנק ,רעטעלב-לַאר וּפס
 ,םערט ףיוה-רָאּפ
 ,םערט-נעקיוּפ
 ,ןיוב-נעזלעפ
 .עגומרָאפ-ווא ,רעטסנעפ
 .רַאלוקריצ-ימעפ ,ןעלַאנַאק
 .ערעגיא ,ןרעדַאיּפָאק
 ,ןרעדַא-גָאלש-ּפָאק
 וטנירבַאל ןופ עגיכָאנק ,לעסּפַאק
 ,וורענ רעשינַאּפמוט-שידרַאק
 ,ןעירעטרַא-רעפעיק
 .עגוכָאנק ,ןערהָאר
 ,לעגוב-גווטש
 ,קענש
 ,לעדנוּפש-נעקענש
 ,לעקסומ-נַאּפש

 ?סקָא-רוא" .ז ,טקָא-רעיוא

 רעשידוי רעגנוי ַא ,םירפא ךַאברעיוא

 090 ןַאברעיוא
 "טו : :  מ

 1809 ןעיבַארַאסעב יצלעב ןיא .בעג .רעטכיד

 ןופ לעיפ טזעל .שיערבעה ןוא שיסור טרודוטש

 ןופ ךיז טרעטסייגעב ןוא ןערוטַארעטיל עזעיד

 סעטשרע ןייז .עזומ עשידוי ןייז רַאפ ייז

 טקורדעג ויא 'לעמיה ןופ ךיז טהיצ" דעיל

 ןבעגעגסיורַא ,"ןעגנַאז/ ךוב-לעטַאז םעד ןיא

 רהָאו ייווצ .1901ַאנליוו ,ןיוועל ןַאמּפיל ןופ

 ,"ןסינ" ןופ דנַאב ַא רע טרישזידער רעטעּפש

 טרעדנַאו .1011 ָאשרַאו ןיא ןעבעגעגסיורַא
 -דרע סלא טייברַא רע ואוו ַאניטסעלַאּפ ךַאנ

 ןופ ןעינָאלָאק ענעדעישרעפ וד ןיא רעטווברצ

 המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא םיוב .הדוהו

 רע ןוא ןעֿבירטעגסיורַא טרָאד ןופ רע טרעוו

 -עפש ןעטאנָאמ 8 .ןעירדנַאסקעלַא ךַאנ טפיול

 ןעטשרע םעד ןָא טרָאד ךיז רע טסעולש רעמ

 "סוּפרָאק-לוימ-נויצ" רעד ,ןָאיגעל ןעשידוו

 ןיא רע .ןערָאװעג טעדנירגעג טרָאד זיא סָאװ

 ונַאּפמַאק עטשרע יד ןעשיווצ רענייא ןעזעוועג

 ולָאּפילַאג ןיא ןערָאװעג טקישעגבָא זיא סָאװ

 1015 ינוי ןיא .רַאכַאב-לע-דעפ גנוטסעפ םייב

 ןוא ןערָאװעג טיירפעב טסנעיד ןופ רע זיא

 -ולבוּפ ָאד ---קרָאי-יונ ןיא ןעמוקעג זוא רע

 -ַאוַארַאק" רעדעיל לעכיב ןהעש ןייז רע טרוצ

 םעד ףיוא טנייה ךָאנ טהעטש סעכלעוו ?ןענ

 -עגנַא ךָאד ,רעדמערפ ַא יוװ סַאנרַאּפ רעקרָאיונ

 טביירש רע .םייה עטלַא רעד ןופ טסַאג רעמהענ

 ענעדעישרעפ יוד ןיא סענעדעישרעפ ךיוא

 רעבַא ןעלַאנרושז ןוא ןעטפירשטיוצ רעקרַאיונ

 ָאד טָאה רע עכלעוו בעילוצ טרָאס יד טינ ןיוש

 .ץַאלּפ ןערחע ןייז טנעידרעפ

 רעטנַאקעבטלעוו ,דלָאהטרעב ךַאברעיױוא

 -דרָאנ ןוא .בעג ,רעלעטשטפירש רעשטייד

 1889 סענַאק ןיא .טשעג ןוא 1812 ןעכטעטש

 -עג טרהיפעגרעבירַא זיא ףוג ןייז ןענַאװ ןופ

 טגנַאפנָא .טדָאטשסטרובעג ןייז ךַאנ ןערָאװ

 ןערעוו וצ טכיזבַא רעד טימ דומלת טרידוטש

 רהָאי ןעט90 ןייז ןיא רעבַא טגירק ,רעניבַאר

 טעטיזרעוויוא רעגניביט יד ןעטעטעב וצ קשח
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 טָאד טנופעג .ץנעדורּפסירוי טרודוטש רע ואוו

 רעד וצ ךיו טמהענ ןוא שיַאזָארּפ וצ דלַאב

 טעטיורעװינוא רענעכנימ רעד ןיא עיּפָאזָאליפ

 -ָאוצולַאװער ַא טומ ךיז רע טלעקיוורעפ טרָאד

 טמירב ןוא ?דנַאלשטיוד גנוי" עפורג ערענ

 ןָא ביוה .סונגנעפעג ןיא ןעטַאנָאמ 2 רַאפרעד

 :קרעוו ַא טימ ערעירַאק עשירַארעטיל ןייו

 םעד רעטנוא "ןעססָארג עד ךירדעורפ ןעבעל"

 גנַאגפלָאוװ סלַא .רעבוה דלָאבָאעהט םינָאדוועסּמ

 זיא טריקַאטַא םוטנעדוי סָאד טָאה לעצנעמ

 ןוא גנוגידייטרעפ עמרַאװ ַא טימ סיורַא רע

 עטסעיינ עיד דנוא םוטנעדוי סַאד" קרעו ןייז

 שידוי םרַאװ ַא ןירַאד טגיוצ ןוא "רוטַארעטיל

 טָאד/ לעטיט םעניײמעגלַא ןַא רעטנוא .ץרעה

 שידוי ןופ עהייר ַא סיורַא רע טיג ?ָאטטעהג

 סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןענַאמָאר עשירָאטסיה

 -בוד דנוא ןַאמפיוק  ןוא ?ַאזָאנוּפש" ןענייז

 טרעוו קרעוו עטשרע סָאד גודנעביורש ."רעט

 ןופ ןעצעזרעביא וצ סַאזָאניּפש טגערעגנַא רע

 ,ןוירַא ךַארּפש עשטייד רעד ןיא ןעשיניוטַאל

 8 ןיא ןעבעגעגסיורַא טָאה רע סעכלעוו ןוא

 רעמעדליבעג רעד" רע טבוורש רעטעּפש .דנַאב

 ךיזו טָאה רע ןעכלעוו טיס ךוב ַא ,"רעגריב

 ןעשיווצ ןעמָאנ ןערעלוּפָאּפ רהעז ַא טכַאמעג

 208 ֹך ַאברעווא

 וד קרעוו ןעטסכענ ןייז טומ .רעגריב יוד

 ףךיז רע טָאה .ןעטכושעגפרָאד רעדלעווצרַאוװש

 עשיסַאלק רעשטייד רעד ןיא ןוהטעג ביוחַא

 ךיוא ןעבָאה עכלעוו ןוא ,ןיירַא רטַארעטיל

 "וו) רעד ףיוא םולפנויא ןעסיורג ַא טַאהעג

 .טיוצ-טנעבעל ןייז ייב ךָאנ רוטַארעטיל רעשט

 וד טימ גנודניברעפ ןיא ןענַאטשעג ויא רע

 ףווא ווו ,טייצ ןייז ןופ רעלטסניק עטסערג

 29 ןוא טדיוט ןייז ךָאנ ןערָאװעג ןעבעגעג

 טצעזעגרעביא ןענויז ייז ןופ עלעיפ .דנעב

 .ןעכַארּפש עדמערפ עלעיפ ןיא ןערָאװעג

 יעועוועג ךַאברעיוא זיא ןעקנעד ןייז ןיא

 רעטרעטסויגעב .ַא ןעועוועג זיא רע .וורפ

 ןיימ' :סיוא ךיז טקירד רע .טסיַאזָאנוּפש
 ןעביולג ןיימ ןוא ןעשנעמ םעד רעהעג ןעקנעד

 עשידוו סָאד רַאפ ,ךָאד ..דנעגוט ןיימ ןיא

 טמהענ ןוא ךילדעימרענוא רע טפמעק קלָאפ

 ןיפ גנוגעוועב רעד ןיא לויטנַא ןעגיטכיט צ

 .דנַאלשטווד ןוא עץיצַאּפיצנַאמע עשידוי רעד

 עג ַא ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ווא רע סלַצ

 טַאה רעלטסניק ןוא ןעטַארעטיל ןופ טפַאשלעז

 :ןעפורעגסווא םהוא וצ רָאטַאנעס ַא ךיז

 סכברעיוא ןעזעוועג ןעטלָאװ ןעדוי עלַא ןעוו"

 -ַאד .'טבעילעג רהעמ ןעדוי עלַא ךיא טלָאװ

 עלַא ןעו" :טרעפטנעעג ךיולג רע טָאה ףיור

 טישו ךיא יו ןעזעוועג ןעטלָאװ ןעטסירק

 ."יירפ ןעזעוועג טלעוו יד

 טָאה טייֵצרהָאי ןעגורהעי רעדנוה ןייז וצ

 ןייז טרעייפעג דנַאלשטיוד עטעדליבעג סָאד

 וורפ ןענייז קרעוו עייז עלַא ןוא ,ןעקנעדנַא

 ןיא .רעגעלרעפ ןוא רעקורד רַאפ ןערָאװעג

 ןערָאװעג טכַאמעג ןָאוצבירקסבופ ַא זיֹא 8

 -ַאמ ַא ןעלעטש וצ םהיא רערהערעפ ענייז ןופ

 ךיוא זיא רעביירקסבוס יד ןעשיווצ .טנעמונ

 ןוא גרובמעטריוו ןופ גיגעק רעד ןעועוועג

 ןייז ךָאנ דלַאב .ןעדַאב ןופ טשריפסָארג רעד

 -עג ןעדַאב ןופ טשריפסָארג רעד טָאה טדיוט
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 סָאד ןעוו .טפעשעג קנַאב ַא ןיא רעדורב ןייז

 עי ןיא ןעגָארטעגרעביא ךיז טָאה טפעשעג

 רע .ןיהַאטרַאד ןערהָאפעגטימ רע ךיוא זיא

 רעטשרע רעד דלָאּפָאעל זיב ןעזעוועג טרָאד זוא

 רע .ןעבירטרעפ טרָאד ןופ ןעדוי יד טָאה

 טרעוו ןוא גרובסלָאקינ ךָאנ טלָאמעד טרהָאפ

 ךיוא רע טרירוגיפ רעטעּפש .רעניבַאר טרָאד

 .ןעזיוּפ ןוא ,ןישַאטָארק ,ץינשַאר ןיא בר סלַא

 ."ןהָאה-רוא" .ז ,ןהָאה-רעיוא

 -אפ רעד סיוא םרואוו ַא ,םרואוו-רעיוא

  םַא גנַאװצ ַא טימ (01110310026'1ס) עילימ

 -לעגעולפ עצרוק טָאה .ביילרעטניה ןופ דנע

 ןעבעל ייז .לעגילפ-עטניה עגנַאל ןוא ןעקעד

 ןוא גידנעטש ןעבירקרעפ .טכַאנ ווב סנעטסעב

 עסעיז עפייר ןעגיוז .ןיירַא ןעטייקפעיט עליוה

 -טסביוא ןרַאּפ ךילדעש םורַאד ןעניוז .טכורפ

 עליוה סיוא טגעל ןעטכינרעפ וצ ייז .ןעטרָאג

 ךיז ןעניפעג ויז ואוו דנעגעג וד ןיא וורטש

 ןעהורוצסיוא ךיז טרָא ןַא ןעכוז ייז ןעוו

 -רעפ ןעמ .וורטש ןיא ןיירַא ייז ןעכירקרעפ

 .ןעמַאזוצ ויז םימ יורטש וד טלָאמעד טנערב

 וצ טנעמורטסנוא ןַא ,םיײּפמורט-רעיױוא

 וצ תויח ןוא ןעשנעמ עגירעה-רעווש ןעפלעה

 טרהיפעגוצ קעווצ ןעזעיד רַאפ טרעוו .ןערעה

 -נווא ףעיט ןוא רעיוא לייט ןערעסיוא םוצ

 ןענייז ייז .לעפ-נעקיוּפ םוצ זיב טקורדעג

 ןופ עכנַאמ .ןעמרָאפ ענעדעישרעפ ןוא טבַאמעג

 סָאד ןעכַאמוצ רעגנירג ידכב ימוג עשיטסַאלע

 .רעיוא םייב טנעמורטסניא םעד ןופ ןעטלַאה

 .("רעיוא" .ז)

 -יטַארוגיפ ַא ,סעשילַאקיזומ ַא רעיוא
 ףירגעב םענוופ ַא :טנוימ סָאוװ קורדסיוא רעוו

 040 ךַאברעיוא
 וי

 ןיא ךילגנירּפשרוא ןענַאטשטנע .קיזומ רעביא

 ץלָאהמלעה ןופ רעטעּפש ןוא ,ךערּפשעג-סקלָאפ

 ךעלקריוו טגיל ףירגעב רעזעיד זַא ןעזיוװעגכָאנ

 .("קיטסוקַא" ןוא ,"ןערעה" .ז) רעיוא ןיא

 ."סענש" ןוא ,"רעיוא" .ז ,קענש-רעיוא

 םעד ןיא גנורעטויא יד ,סולפ-ןערעיוא

 .רעיוא ןופ לייט ןערעלטימ רעדָא ןערעסיוא

 / ."ןעטיוהקנַארק-נערעיוא" .ו

 ןָאט רעדנעשרעה רעד ,ןעגנילק-ןערעיוא
 ןופ גנוגערנַא יד ךרוד טהעטשטנע רעכלעיו

 -נערעיוא .ז .ןעוורענ-הרעה יד ןופ םעניוא

 ."ןעטייהקנַארק

 -ָאלָאיויפ וד ,ןעטייהקנַארק-נערעיױוא

 ןענייז רעיוא םעד ןופ ןעגנוקנַארקרע עשיג

 -ופוסַאלקעג טפַאשנעסיוו ענרעדָאמ רעד ןיא

 -געכָאנק ,ןעּפילָאּפ ,רַאטַאק-נערעיוא :ןוא טרוצ

 עלַאיטרַאּפ ,ןעטייהביוט ןוא ,ןעגנילק ,סָארפ

 -רוא טביוה יד ויא גנוטלעקרעפ .עלַאטָאט ןוא

 ןוא ,ןעטייהקנַארק-נערעיוא עלַא ןופ ךַאז

 טמוק טייהביוט יד .טייהביוט ןופ טביוהרעביא

 ךרוד ןענייז ןעכַאנק רעהעג יד יוו םעדכָאנ

 ַא רַאפ ןוא ןערָאװעג קנַארק גנוטלעקרעפ ַאזַא

 ַאד ןענייז סע .ןעבילבעג טלייהעגנוא טייצ

 ןענייז סָאװ ןעטייהקנַארק-נערעיוא עלעיפ

 להָאצ רעייז ,ןערָאװעג טכַאזרוארעפ שילַאקיזיפ

 ווו לייוו רַאפרעד ךעלביירשעבנוא רעבַא זיא

 לָאמַא ןָאק לעדנערעק 8 .עגילעפוצ ןענייז
 -הָאי ןעגול טרָאד ןָאק ,רעיוא ןיא ןעלַאפניירַא

 טכייל רהעז ןָאק ןוא ,ןעדָאש ַא ןהָא גנַאל ןער

 יד .ןעמהענסיורַא םייב ןערעוו טגידעשעב

 יד ןָא גיגנעהבָא רעדיוו זיא ןעדָאש ןופ טרַא

 םייב ךיז טנעידעב ןעמ עכלעוו טימ לעטימ

 .רעיוא ןופ ןעפָאטש עדמערפ יד ןעמהענסיורַא

 עלעיפ ןענָאק גנוצירּפשסיוא עכַאפנויא ןַא טומ

 .ןערעוו טעדיימעגסיוא עכבלעזַא

 -לייה-נערעיוא יד טרעוו עיצַארוק רעד ןיא

 לעגימש רעד ."קירטַאיטַא" :ןעפורעג עדנוק
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 יי עי עי שיש שיק עי עי קי עיבור ישי ישי יו

 "על רעד ןיא סּפוג ןופ טסוב ַא ןעכַאמ טזָאל

 ועועיד ןופ ןוא ךַאברעיוא ןופ סיורג סנעב

 רענעונַארב רעד ןערָאװעג טרהיפעגסיוא זיא

 דַארג ַא ףיוא טצעי טהעטש סָאװ טנעמונַאמ

 רעזיד .ןעדלַאװצרַאװש יוד ןיא ,לעטשעג טינ

 -בעילעב סרעטכיל םעד ןעזעוועג ןוא ץַאלּפ

 ןיא טהור רע .טרָא סגנולייוועפ רעטסעט

 ןופ ןימלע-תיב ןעשידוי םעד ףיוא רבק ןייז

 .ןעכטעטשדרָאנ

 טצרַא רעטמהירעג ,דלָאּפַאעל ךַאברעיוא

 ןוא 1898 וָאלסערב ןיא .בעג .גָאלָאיב ןוא

 ןיא רָאסעפָארּפ ץנעטסיסַא סלַא .1897 .טשעג

 ךיו טכַאמ רע .טעטיזרעווינוא רעוַאלסערב רעד

 רעד ןוא גנודנופרא ןא ךרוד ןעמָאנ ןעסיורג ַא

 יד ןוא ןוא עכלעוו טפַאשנעסיוו רַאלולעצ

 -ָאוועג טנעקרענַא ןעזוורק עכולטצרע עטסכעה

 עלעצ עטסנוולק 'ד זַא טעטביוהעב רע .ןער

 סַאר טכַאמ סָאװ ךַאזרוא יד זַא ,ןעבעל טציזעב

 סָאװ עבלעזיד זיא (לַאװָא) דנור-ךילגנעל ווא

 רעכלעוו לעדניּפש ןעדנעהערד ַא ייב טקריוו

 .ךיז טהערד רע תעב ןעּפָארט וד טרעגנעלרעפ

 טייקגיטעהט עשיגָאלָאכיסּפ יוד ךָאנ טשרָאפ רע

 ַא רעבירעד טביורש ןוא קרַאמנעקיר םעד ןופ

 עלעיפ ךיוא טביורש .קרעוו סעגיטכיוו רהעז

 ןעטסירשטווצ עשינעמכַאפ יוד ןיא ןעלקוטרַא

 -רַא עכולטצרע רַאפ ךיוא יו ,ןעלַאנרושז ןוא

 .ןעוויכ

 רעטשרע ,קחצי ןב ריאמ ךאברעיוא

 ַאורבָאד ןיא .בעג .םילשורי ןיא ללוכה בר

 ןיא .1878 םילשורי ןיא .טשעג ןוא 3

 טָאה ,שילַאק ןיא רעניבַאר ןעזעוועג סגנַאֿפנַא

 ןוא לארשי ץרא ךָאנ טגנעברעפ רעבָא ךיז רע

 -סווא זוא'ס עכלעוו ןהָא ןוהַא טרָאד טרהָאפ

 עגיטרָאד סָאד יו רעבָא גידנעהעז .ןעטכיז

 העור אלב ןאצכ זיא םוטנעדוי ןעשיטקָאדָאטרָא

 רע .ןעריזינַאגרָא וצ סע ןעמונעג ךיז רע טָאה

 עש זנכשַא עטשרע וד טריזינַאגרָא ךיילג טָאה

 "בקעי להא" הבישי וד ךָאנרעד דלַאב ,הליהק

 ןעטייהקנַארק-נערעיוא --- ןהָאה-רעיוא

 ,ןעגנַאגעגרעטנוא רעהכַאנ גנַאלטינ ווא עכלעוו

 טרעוו סע ןוא םיטחושה דעו ַא ןַאד טעדנירג

 ,םידרפס וד טימ הקולחמ עסוורג ַא ךרודַאד

 םינ יוז ליוװ ,ידרפס ַא ןיולא ,ישַאב םכח רעד

 םעד זיב ךָאנ .ןעדוו סלַא רַאגָאז ןענעקרענַא

 :ףורּפשסיוא ןייז םורַא טהעג גָאט ןעגיטנייה

 םהרבא ערוס םיונכשַאה םיא ינַא קּפוסמ"

 ךַאברעיוא סָאװ תופודר יד ."םה בקעיו קחצו

 -וצסיוא ךרודַאד טָאהעג טָאה הליהק ןייז טימ

 ןייז ,ךָאד .ךילביירשעבנוא ןענייז ןהעטש

 יד .טפמעקעב ןעמעלַא ייז טָאה דלודעג

 עשידוי ןופ ןעסע םילשורי ןיא רענַאדעמהַאמ

 וד רַאפ םינוק יד םורַאד ןענייז ייז ,הטיחש

 םכח רעד סָאװ רעבָא טימַאד .שוולפ הפורט

 "מונ סלַא טרהעלקרע םיונכשַא וד טָאה ישַאב

 םומחוש עש םיזונכשַא וד ייב ייז ןעבָאה ןעדווי

 ךַאברעיוא .שוילפ ןעפוק טלָאװעג רהעמ טיג
 סעלַא ןוא טפווקעגרעטנוא יטפומ םעד טָאה

 ןופ ?תלצבח" רעד .ןערָאװעג טכער ןיוש זיא

 "הָאו וד ןהעגרעד םהוא טגעלפ טייצ רענעי

 הצע ןַא ךיו רע טָאה רהיא ןעגעג ןוא ןער

 טגיולעג םרח ןיא רהיא טָאה רע ,ןעבעגעג

 .דצ ןייז וצ ןעלַאפעגוצ ןיוש ויא יז ןוא

 לאומש 'ר טימ ןעמַאזוצ רע טָאה רעטמעפש

 וד ,תיללכה'דעו םעד טעדנירגעג טנַאלַאס

 תחרות דימלת"7 יד ןוא ?.םייחה:ץע" הבישו

 םעד זיב ךָאנ טהעטשעב עכלעוו "תיללכה

 ורמא 2 ןעבירשעג טָאה רע .גָאט ןעגיטנויה

 "-ףורע ןהחלש" םעד רעביא שוריּפ ַא ,"הניב

 ןענייז ןעטפירש ערעדנַא ךיוא .םיקלח 4 ןיא

 .ךי"בתכב ןעבולבעג םהיא ךָאנ

 רעסיורג ַא ,7לידנמ םחנמ ךַאברעיוא

 תרקע" ןוא "םייח חרוא" ןופ רבחמ ןוא ןדמל

 "רהָאו ןעט1/ ןופ גנַאפנָא ןיא .בעג ?.תיובה

 ןעזיוּפ ןיא .טשעג ןוא ןעיוו ןיא טרעדנוה

 לידנמ םחבכ 'ר ויב טנרעלעג טָאה 9

 ,קַארק ןופ ןהָאק ביל הדוהי 'ר ןוא ,לַאמכָארק

 עבלעזרעד ןיא ןייד ןיילַא רע טרעוו רעטעּפש

 וצ ףותוש ַא טווצ רעכוולגוצ ןוא ,טדָאטש



048 
 ושסאש "לא פסע"סטש נשר" אגענסט "סטאפ רע

 טכוורעטנוא טרעוו רעיוא סָאד ןעכלעוו טימ

 -יּמש רעדנור ַא זוא סָאד .?ּפָאקסָאטָא"7 :טסיוה

 -וורעטנוא םעד רַאפ ,ןעטיטניא ךָאל ַא טימ לעג

 ןופ טייקפעיט רעד ןיא ןעקוקוצכרוד רעכ

 טייז רעדנעלעגיּפש רעד טימ ,ןיירַא רעיוא םעד

 טכוזרעטנוא טרעוו לעפ-נעקיוּפ יד .רעווא םוצ

 ןופ רהָאר ַא רעיוא ןיא ןעצעזניירַא ךרוד

 ךַאנ טייו עלָאמש ןייז טימ לַאטעמ ןעסייוו

 םעד ןופ גנוטכיילנייא רעד טימ גידנעווניא
 .רהָאר םעד ןופ טייז ערטיירב רעד ןַא ּפָאקסָאטַא

 :ןעטייהקנַארק
 םעד ןופ לייט ןערעסיוא םעד ןיא :םעזק

 עלַא ןופ .צָארּפ 28 ףרעב רָאפ ןעמוק רעיוא

 (.דז) 'םעוקע" יד .ןעטיוהקנַארק-נערעיוא

 ןופ טיולגעב ןיא גַאלשסיוא רעדנענערב ַא

 טייהקנַארק טביוה וד זיא ,סולפ ןעגיצלַאז ַא

 סָאד טרעוו םיוק .צָארּפ 99 עטנַאמרעד יד ןופ

 רַאפ סע טביילב ןַאד טימרעד טגיילעב רעיוא

 -ווושעג ןוא ץערק רַאפ טסענ ַא טיוצ עגנַאל ַא

 -נעסייב רעייז .ןעמרָאפ ענעדעישרעפ ןופ ןער

 וצ דימת ייז ןעדנעדייל םעד טצייר רוטַאנ עד

 טרעסערגרעפ ךרודַאד ןערעוו ויז ןוא ןעצַארק

 ןופ לייט ןערעלטימ םעד ןיא ןעכיירג ויז יב

 סעד טימ סלייטנעטסרהעמ טפערט סָאד .רעיוא

 טימ סע טצַארק ןעמ ביוא .רעיוא ןעטכער

 ַא טימ יוו רעגיײטשַא ;לעקיטרַא ענעלַאטעמ

 ןַאד טערט ,רעדעפ-ביירש רעדָא לעדָאנ-רָאָאה

 ןעטסרהעמוצ .טולב ןיא גנוטפיגרעפ ַא וצ ךיוא

 רַאפ גנולייה יד --- .עמרַא-טולב וצ סָאד טפערט

 סנעטסעב טלעיצרע טרעוו טייהקנַארק עזעיד

 רעסַאו עמרַאװ טימ עגעלשרעביא ןעגעל ךרוד

 ךילגעמ יוו טפָא יױזַא (טייהנערַאפ דַארג 100)

 רהעמ טינ סע טלהיפ ןעמ זיב גנַאליוזַא רַאפ

 .גוטיונ

 -ניא םעד ךַאנ לַאנַאק רעד ןעוו :טסליוושעג

 ןַא בעילוצ טּפָא סע זיא ןעלָאװשעג זיא ןערענ

 רעיוא סָאד זוא ריפַאד האופר יד .גנוטלעקרע

 רעסַאװ לעסעק ןעדנעכָאק ַא רעביא ןעטלַאה וצ

 ןופ טייקפעיט רעד ןיא ןיירַא לָאז ףמַאד רעד

 044 ןעטייהקנַארק-נערעווא

 ר ר א ריש 0 עא טיי טאש סאשע יי שי

 ַא ןיא טקניטעגנייא עטַאװ לעקיטש ַא .רעיוא

 -לָאברַאק רעדָא ,דיסקָא ןעשירוקרעמ ןופ בלַאז

 רעד ןיא ןערעוו טגיילעגניירַא לָאז ,ןירעצילג

 ןעביילברעפ טרָאד ןוא רעיוא ןופ טייקפעיט

 זיב ןערעוו טלעסקעוועג גנַאליוזַא ןוא ,גָאט ַא

 .רעטנורַא טעוו טסליוושעג וד

 ןעדנערעיוד גנַאל א ךרוד :סקואווסווא

 ּפמולק רעטעטרַאהרעפ ַא ןָא טסקַאוו סולפסיוא

 רוטַאנ יד .ןערעוו ןעטינשעג ךילדנע זומ סָאװ

 -ופ וד רַאפ ךָאנ זיא סקואווסיוא ןעזעיד ןופ

 לעיפ עכלעזַא דנעגעגעב ןעמ .דוס ַא ןעגָאלָאוז

 .דנַאלגנע ןיא ךיוא ,רעניואוועב-גרעב יד ייב

 ןעדָאב ןופ טמוק סע זַא טעטביוהעב טרעוו סע

 ןופ רעבָא טרעוו עירָאעט עזעיד ,םי ןיא ךיז

 -נונרעפ ויבַאד זיא סע .טריטידערקסיד עלעיפ

 -לַאהנייר עגיטכיזרָאפ ַא זַא ןעביולג וצ גוטפ

 .ןעדיימסיוא סָאד ןעק ןערעיוא יד ןופ גנוט

 דנעגעגעב עקנַארק-טסייג ויב :ןעגנוטולב

 סגנוכייורע םעד בעילוצ ןעגנוטולב ןעמ

 -רָאנק-רעיוא יד ןיא רָאפ טהעג סָאװ סעצָארּפ

 רהעז לַאפ ַאזַא ןיא זיא ןערישזַאסַאמ .ןעלּפ

 וד זומ טינ טפלעה סָאד ןעוו ןוא ,ךיורפליה

 ,ןערעו ןעטינשעגנויא עסַאמ עטפיוהעגנָא

 -סיוא עטפָא ךרוד ןערעוו טגיניירעגסיוא טוג

 רעד ןופ ןָשדנוברעפ ןעטלַאה ,ןעגנוצירּפש

 .טפול עיירפ

 רעד ןופ גנודנוצטנע יוד :טויטיגנורימ

 עדנעסייר עגיטפעה טכַאזרוארעפ לעפ-נעקווּפ

 ,םושז-ערעיוא ,טייקגירעה-רעווש ,ןעצרעמש

 -הופנויא ,לעפ-נעקיוּפ רעד ןופ גנורעיובכרוד

 ,גנוליוה-נעקיוּפ רעד ןיא רעטייא ןופ גנור

 םעד ייב יוװ האופר --- .גַאלש-נערעיוא רעדָא

 | .טסליוושעג

 ןופ גנוטלעקרעפ ַא ךרוד טמוק סָאד :רַאטַאק

 .גנוטלעקרעפ עניײמעגלַא ןַא רעדָא ,זָאנ ,רעיוא

 ויא ןַאד הירפ טגיטייזעב טינ טרעוו סָאד ביוא

 לענש טעוו לעפ-נעקיוּפ יד זַא ןעטרַאוװרע וצ

 םעד ויב יו האופר -- .ןערעוו טרעטשוצ

 .טסליוושעג



 -רהעפעג וד ןופ ענווא זוא סָאד :גנורעטיוא

 -ייזעב ןעזומ עכלעוו ןעטייהקנַארק עטסכיל

 ךילגעמ רָאנ יוו גיטייצהירפ יוזא ןערעוו טגיט

 טזָאל יז סָאװ ךורעג םענדוקסַאּפ םעד רעסיוא

 טרָאס עלַא ךיז ןיא סע טלעמַאזרעפ ךיז ךָאנ

 ןוא ןעקָאקָארקימ ,ןעבָאוקימ עכילרהעפעג

 עכלעוו ,ךעל םיאורב עדנעקעטשנַא ערעדנַא

 ןענַאולימ ןיא טייצ רעד טימ ךיז ןערהעמרעפ

 וד -- .רעּפרעק ןעצנַאג םעד ןעטסעּפרעפ ןוא

 רעסַאו סעמרַאוו ןופ ןעגנוצורפשניוא :האופר

 ןערָאװעג טזעלעגפיוא זיא סע ןעכלעוו ןיא

 רַאפ ןוהט סָאד ,ערעיוו-ליצילַאס טנעצָארּפ 9

 -ןרטסיוא רעיוא סָאד לָאמ סעדעי ןוא ,טיוצ ַא

 ןיא ףעיט ןעזָאלניײרַא ןַאד .עטַאו טימ ןענעק

 .לָאהַאקלַא .צרּפ 19 ןופ ןעּפָארט רָאָאּפ ַא רעיוא

 -נעוונוא רעד ןיא טריסַאּפ גנורעטיוא יד ביוא

 וד ןוא ,לעפ-נעקיוּפ רעד ןופ טייז רעגיד

 וד זומ ןַאד ,סיורַא טינ ןָאק טייקגיסעילפ

 .ןערעוו טרירָאפרעּפ לעפ-נעקיוּפ

 וד ןופ גנודניצטנע ןַא זיא סָאד :לעקנוריפ

 טזָאל ץרעמש רעייז .טיוה יד רעטנוא ןעזירד

 רעבַא ךילרהעפעג טינ ןענייז ,ןעפָאלש טינ טּפָא

 ווו .קרַאטש ןעדנעדייל םעד ןערעטַאמ ייז

 טרָא ןייא ףיוא ןעדניוושרעפ .ךיז ןעלעיּפש

 ןרעטש ייז .טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ןעניישרע ןוא

 רעפעימ ךיז ןעגָארטרעּפ ייז ןעוו ןעסע סָאד

 "םעוקע" .ז :האופר -- .גידנעווניא ךַאנ ןיירַא

 ."ןעגנוטולב" ןוא

 -נַאהעב ןעביוא יד ןופ עלעיפ :טייהביוט

 -רַאּפ וצ ןערהיפ ןענָאק ןעטייהקנַארק עטלעד

 רעבָא ןעטייהביוט עצנַאג ,ןעטייהביוט עלַאיט

 רעד ןופ ןעצַאלּפ סָאד ךרוד רהָאפ טמוק

 רַאג רעדָא ,סיליפיס ךרוד רעדָא ,לעפ-נעקי וּפ

 .טייהקנַארק-נעוורענ ערעווש ַא ןופ

 ןעכַאז-קומש עלַא ןעשיווצ ןענניר-רעיוא

 םָאה םוטרעטלַא ןופ טייהשנעמ רעזנוא סָאװ

 ןענייז רעּפרעק ערעייז ןערעיצרעפ וצ טַאהעג

 .עטסרַאבטסָאק יד ןעזעוועג ןעגניר-רעיוא יד

 ןעגניר-רעווא

 ךיוא ייז ןעבָאה עטכישענייא ענעג רעזנוא ןיא

 ןענייז ייז .עלָאר עניילק ןייק טינ טלעיפשעג

 רעטנוא ךַארּפש עשיערבעה רעד ןיא טנַאקעב

 א"ל רבדמב) דנור-- ליגע (1 :ןעמענ יירד

 עלַא טעמב ליוו (19 ד"י לאקזחי ןוא0

 ,רעטּפיגע יד ייב ,םוטרעטלַא ןופ ןעגניר-רעיוא

 -עג יוז ןענייז .דנַא .א ,רעעדלַאכ ,רעיריסַא

 םימזנ) ,גנירדזָאנ-םונ (2 ןדנור ןעזועוו

 שחל (8 ןוא (4 ד"ל תישארב םהינזָאב רֶׁשֲא

 ןענווז ייז .(90 "ג היעשי) םישהל רעדָא

 ן2 ב"ל תומש) דלָאג ןופ ןערָאװעג טכַאמעג

 ןענייז ייז זַא רימ ןעהעז ןעמענ ערעייז ןופ

 ויז .ןעמרָאפ עדנור ןיא ןערָאװעג טכַאמעג

 ןוא ,ןעיורפ ןופ ןערָאװעג ןעגָארטעג ןענייז

 תוליתב ןוא םיריחב ןופ דנעגוי רעד ןיא

 ןעגנעהנָא ךיוא טגעלפ ןעמ .(9 ב"ל תומש)

 -נייא רעייז ןיא ןוא ,ןעגניר יד ןָא ןעלעבוי

 טימ .תופיטנ :ןעפור ייז ןעמ טגעלפ גנוסַאפ

 -בַארטעב ןעמונעג ןיוש ויז ןעמ טָאה טייצ רעד

 רעד ןופ ןעהעז וצ זוא סָאד .תועמק סלא ןעט

 טרָאוװ סָאד .אשידק גנוצעזרעביא רעשיעדלַאכ

 ףיוא .תועמק ךיוא טניומ םישיחל רעדָא שחל

 םועוומ ןעשיטירב ןיא ןעפילגָאריה עשיטּפיג

 ןופ ןעטנַארגימיא עלעיפ ןעקרעמ וצ זיא

 ןעגנור טימ עלַא ,םירצמ ןיא רעדנעל עדמערפ

 ןיא ןעביולגרעבַא רעד .ןערעיוא יד ןיא

 .דמערפ טינ רעקלעפ עלַא ויב זיא ןעגנור-רעיוא

 ויב ןעטייצ עטלַא-רוא ןופ טריטסיזקע טָאה רע

 .גָאט ןעגיטנייה םעד ףיוא ךָאנ

 ןופ ךיז ןעיירפעב סָאד ,ןעמהמַאדֿפיוא

 .ןעמהטַא וורפ ךרוד ,עגַאל עטקירדעג ַא

 ,רעדניק ןעוועדָאהפיוא = ,ןעגנערבפיוא
 ,ןעגנערב סעכ ןיא םענייא ךיוא .תומהב רעדָא

 יפווא רעדָא ,ןעביורט דלודעג ןופ ,ןעגערפיוא

 םינ ייז/ :ךַארּפש-סקלַאפ רעד ןיא .ןעצייר

 .?טכַארבעגפיוא

 רעדָא ,שיטָאנָאקע ,שיזיפ ,ןעגנירדפיוא

 ליוו רע סָאװ ןוהט וצ ןעגניווצ םענווא שיגָאל



 048 געב הגַאלוא 47
 יי

 יי ר שש 0 שי ישי א ששי ישי קייסער שייר קיט קיש קיט קייט שיש סט שיסשיסי סייט ליסט יב שיר יט שיט יט ,עיסשיט יט קיסיקיפ שי שיט יי עוו

 רעדָא םענווא רעביא ןעביאסיוא קורד ַא .טינ

 עגַאל עכילדניפעב ַא ןרעדנע וצ ,סעּפע רעביא

 ("ןעגנורד" .ז) .דנַאטשוצ רעדָא

 רעטמהירעג ַא ,אצרימ געב הגאלוא
 ךילברעטשנוא זיא רעכלעוו ,ץנורּפ רעשיזרעּפ

 ןוא ,ןעטייברַא עשימָאנָארטסַא ענייז בעילוצ

 עשימָאנָארטשַא ןופ טנייה ךָאנ ןערעוו עכלעוו

 1804 ןעשיווצ טבעלעג טָאה .טצונעג רעשרָאפ

 ןייז ייב ךָאנ רהַאי 40 טריגער טָאה .1449 ןוא

 -ַאש ַאצרומ רעטַאפ ןייז .טווצ-סנעבעל סרטָאפ

 .ב .לוא ןוא 144/ ןיא ןעברָאטשעג זיא ךור

 רעגיטכעמלָאֿפ רעד ןערָאװעג טלָאמעד זיא

 יעבָא ךיז טגייצ רע .דנַאקרַאמַאס רעביא ךַאש

 ַאטולימ וצ רעדָא חמחלמ וצ טגיינעג גינעוו

 ןעועוועג גידנעטש זיא ּפָאק ןיוז .סומזיר

 טָאה רע .עימָאנָארטסַא רעד וצ ןעבעגעגרעביא

 דנַאל ןייז ןופ ןעמָאנַארטסַא עלַא טלעמַאזרעפ

 -עג םעד ןעלעטשנעמאזוצ ןעפלעה וצ םהיא

 ויא רעכלעוו ,ןרעטש ןופ גָאלַאטַאק ןעטמהיר

 -וו6 ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקעב טנייה

 טַאהעג טָאה רע זַא טגָאז ןעמ .עגעב-הגַאלוא

 רע עכלעוו טימ ןעטנעמורטסנוא עלעיצעּפס

 ,ןעגנוטכַאביואעב עשילמיה יד טכַאמעג טָאה

 יוזַא ןעזעוועג זיא ייז ןופ סנייא סָאד ןוא

 סופ 180) עכריק ַאוּפָאס טנווס יד יוװ סיורג

 ןעכילקילגנוא ןַא טַאהעג רעבָא טָאה רע .(ךיוה

 טָאה ףיטַאל-לודבַא ןהוז רענעגייא ןייז .ףוס

 טָאה רע ,דנַאטשפיוא ןַא טכַאמעג םהיא ןעגעג

 .טקָא ןיא טגרהעג םהיא ןוא טגעיזועב םהיא

 -עג זוא גָאלַאטַאק רעטימַאנַארטסַא ןייז 9

 .ןעשיבַארַא ןיא לַאניגירַא ןערָאװעג ןעבירש

 ןערָאװעג טצעזרעביא דייה ןופ רעטעּפש זיא

 ןיא ,ןעציטָאנ עדנערהעלקרע טימ ןייטַאל ןיא

 1605 דרָאפסקָא

 -כיר רעד ,שטיליא ײלָאקינ ווָאנַאלוא

 .(.דז) ?ןינעל" ןופ ןעמָאנ רעגיט

 -עביור ַא ןופ ןעמָאנ ,ןַאמילס-דנַאלוא
 סווא טמוק .ַאקירפַא דרָאנ ןיא טבש ןעשיר

 ףיוא טכַאו ןוא ביור ןופ טבעל ןוא ןעטּפיגע

 טימ געירק ןיא שידלעה ןענייז ייז .תויח

 וד טימ ךיו ןעהעגעב ,םיטבש ערעסערג לעיפ

 -תויוכַא ןעוורפ עטלַא ןוא רענעמ עטגעיזעב

 .ךיז רַאפ ןעיורפ עגנוי יד ןעמהענ ןוא גיד

 ייז ןעליוו ןעריצודָארּפ רעדָא ןעצנַאלפ ןיולַא

 סָאד גיהעפ רהעז ןענעז ייז ליואווביוא טינ

 ךנַאש ַא סלַא טייברַא יד ןעטלַאה ייז .ןוהט וצ

 ערעייז ךיוא סָאד טימרעד ךיז ןעמהיר ןוא

 -נווק .טיײברַאעג טינ לָאמנייק ןעבָאה ןרעמלע

 .ןעקעלפעב טינ סוחי ןעזעיד ףרַאד ויז ןופ רע

 ,רַאברעדנָאז ךיוא זיא ןעבעל-נעילימַאפ רעייז

 רעביא ייז ןעזָאל ביור םוצ ןעהיצ ייז ןעוו

 זַא ןעגרָאז ןוא ,טכַאוװעב .זווה וצ רעבייוו וד

 ערעייז ןופ דצ םעד ךרוד טינ לָאז עסַאר יד

 ןופ רעבַא ,ןערעוו טגיניירנוארעפ ןעיורפ

 טימ ךיז ייז ןטגידעירפעב דצ םענעגייא רעייז

 יד .דנעה יד ןיא ןיירַא ויז טלַאפ סָאװ סעלַא

 -נַאפעג וד ןופ ןעריובעג ןערעוו סָאװ רעדניק

 .ןעפַאלקש טלַא טכַארטעב ןערעוו רעבייוו ענעג

 -ולַאװַאק ַא ("ןענַאלוה" טינ) ,ןענַאלוא

 טנעפאוועב ,דנַאלשטייד ןיא טנעמויגער ןער

 ןופ רע טמַאטש ךילגנירּפשרוא .ןעצנַאל טימ

 "וקסנַאלוא" ןעסייחעג טָאה רע ואוו ,ןעליוּפ

 טקירדרעטנוא ןעלווּפ טָאה ךיורטסע טייז

 רהיא ןיא ןעמונעגפיוא רענַאלוא וד יז טָאה

 ויב ןעטלַאהעגפיוא ווו ןוא ,ןיירא וימרַא

 .הכולמ ענענויא רהוא ןופ גנַאגרעמנוא םעד

 םעד ןופ ןעבילבעג ןענייז רעדוולק ערעייז

 ןעסייהעג טטה רידנומ רעד .רינַאמ ןעשיליופ

 יד ןוא ?ַאקפַאשט" :לעטיה סָאד ,?ַאקנַאלוא"

 ןעסיירּפ ןיא .."יטעלַאּפע" ;ןעּפַאלק-לעסקַא

 ןיא טעדנורגעג רעסיורג רעד ךירדעירפ טָאה

 בעילוצ רעבַא ,טנעמיגער-רענַאלוא ַא 1

 המחלמ רעשיזעלש רעד ןיא קולגנוא רעייז

 "סור .ןעראזוה וד םימ טשומרעפ ייז רע טָאה

 -ער ןענַאלוא ויווצ טַאהעג ךיוא טָאה דנַאל

 -וא ערהיא טָאה ךיירקנַארּפ ןוא ,רעטנעמיג

 .1811 ןיא טטַאשעגבָא ןענַאל
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 רעד וצ ךילנחע ץנַאלפ-יורטש ַא ,סקַאלוא

 טהילב ,טיוה ענעירג גיבייא ןַא טָאה .ַאעטָארּכ

 -גנורפשרוא רהוא ,טסונוַא ןוא רַאנַאי ןיא

 וצ .אקירכַאידיז ,פייק יד ויא טַאמייה עכיל

 ווווצ טָאה .1114 רהָאו ןיא טקעדטנע טשרע

 -ולב עטיור טָאה 60. 8128 יוד ,ןעגנוטַאג
 עניורב"טיור שש 6005 וד ןוא ןעהט

 לָאמש ןוא ךַאלפ ןענייז רעטעלב וד .ןעהטילב

 ףווא סנעטסעב ,טפול עיירפ רעד ןיא טסקַאוװ

 רעסַאװ לעיפוצ ןעגיוז יז .םייל ןעגידמַאז

 זומ ןעוָאלוצבָא טולפרעביא םעד ודכב ןוא

 ימרוד ןעדָאב םווב טנהָאנ לעגנעטש יוד ןעמ

 סנעטסעב ןעצנַאלפנווא ףיז טזָאל .ןעכעטשי

 רעד ףיוא רעהירפ .קעד ענרעזָאלג ַא רעטנוא
 "עגסיֹורַא ןעבָאה ויז יו םעדכָאנ ןוא ,דרע

 ןערעוו ןעגָאטעגרעביא ייז ןענעק טצָארּפש

 .ןוורַא ּפָאטנעמולב ַא ןוא

 רעדנעהעזסיוא ןחעש ַא ,גנַארוב רָאלוא
 עולומַאפ-נעגנַאלש רעד ןופ רעטערטרעפ ,גנַאלש

 ןעצרַאװש ַא טָאה (0010523 46ת641000112)

 ןופ להָאצ ַא קע ןייז זיב זלַאה ןופ ,רעּפרעק

 םוס ןעפרַאװעגכרוד ןעגניר עיורגילעה

 וד ןוא ןעמול יד .גנונכווצ-בירטש עצרַאוװש

 רענווצ 10 וצ טָאה .לעג ןענויז רעדלושילהעק

 .עכיילג ייז ןענייז עלַא ,ןעביוא ןוא ןעטנוא

 סעפע טסקַאװ רע .ןעפוש ןעהוור 21 טָאה

 טמהענ לעדייוו ןייז ןוא גנַאל רעטעמ 9 רעביא

 טנופעג רע .סיורג ןייז ןופ לעטרופ א וצ

 םעד ףיוא .ןעודניא-טסָא ןוא טפָא רהעז ךיז

 ןוא 4 ַארָאפַאגנוס ,לעזונוא-בלַאה ןעשיַאלַאמ

 ָאד ןענייז ַאװַאי ןופ רעדלעוו וד ןוא ,גנַאגופ

 טמהענ ווייב טרעו רע ןעוו .ייז ןופ עלעיפ

 ףיז טכַאמ ןוא גידנערטיצ ןעגעוועב ךיז רע

 טמהענ רע .ןעפיירגוצנָא אנוש ןייז טוורעב

 םהוא טמהענ טכול סָאד ןעוו .ןעלנניצ ךיז

 ןייז םינ רע טפערט ןעגווא וד ראפ ןעדנעלב

 "עבנוא יד ןעדיימסיוא לי רע לייוו לעיצ

 טסייוו ַאװַאי ןיא .טכול ןופ טייקכולמעווק

 ןוא ףילרהעפעג טינ זיא סיב ןיוז זַא ןעז

 ערעדנַא ןוא .םהוא ראפ טיג ךיז טקערש ןעמ

 לעיצעּפס ,ןעדַאש לעיפ רע טוחט עדנעגעג

 ןיא רע זַא טינ ןעסייוו סָאװ טייל יד רַאפ

 .ךילרהעפעגנוא

 ןופ ןעמָאנ (.ָאטומ .דרָאנ) ,ארדלוא

 רעביא הנוטס רעד זיא רעכלעוו טסויג םעד

 .ןעכיימט עלא םורַא גנורעקלעפעבישיפ יד

 ןעלָאז רעשיפ וד בווא בָא סע טגנעה םהיא ןָא

 .םינ רעדָא רחָאי ןעכילקילג ַא ןעבָאה

 ןופ ןעמָאנ רעניײמעגלַא ( 0172 ,אוולוא

 רעדָא םי ןוא ןעסטקַאװ סָאװ ןעצַאלפ גנוטַאג ַא

 :ןעטרָאס וירד ייז ןופ ָאד ןענייז סע .ןעכוימ

 עכייו טימ ענעירג-לעה ַא ,"ַאסוטקַאל" (1

 "ווו םימ עטיור ַא ?ַאסָאלוב" (2 ;רעטעלב

 ןיא עכליווו ,"ַאטסירק" (8 ןרעטעלב עכ

 ַא ךיז ןופ טיג ַאװלוא יד .עסַאמ עטיירב

 טּפַאז םעד ןא טרענירע סָאװ טפַאז ןערעיוז

 טרעוו .ענַארטוצ עטכַאמעגנייאיסעיז ַא ןופ

 ןַא רַאפ ץנעסע םלַא טפיוקרעפ לעדנַאה ןיא

 :ןעמַאנ םעד רעטנוא ,קנורט סגנושורפרש

 | .?ַאסוטקַאל ַאוולוא"

2 
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 עי יי 0 0 0 0000 5505:

 -נוא ,דלָאג ןייר (שידומלת) ,ןיסרוכולוא
 .ןעלַאטעמ ערעדנַא טימ טשימעג

 גנולייטבָא ןַא ,סיזילַאנַא-טַאמיטלוא

 וד ןעמויטשעב וצ טכוז עכלעוו עימעכ רעד ןיא

 -ופוסַאלק וצ ויז רעּפרעק יד ןופ עיצוטיטסנָאק

 -טַאמיסקָארּפַא/ ןופ ליוטנעגעג ןיא .ןעריצ

 / .(.דז) ?סיזילַאנַא

 עכולגנירד ַא (.מָאלּפיד) ,םומַאמיטלוא
 גָארט סָאו גנוגרָאװ ַא וצ ךיילג ,גנורעדָאפ

 ןעגנוווצ וצ םענעי טפַארק עלופ יד ךיז טימ

 'םיד רעד ןיא .ןערהיפוצסווא גנורעדָאפ וד

 גנורהעלקרע-סגעורק ַא סע טסייה עיטַאמָאל

 ישעב ַא וצ ,ןרעדנַא םעד ףיוא דצ ןייא ןופ

 רעטרעדָאפעגפיוא רעד ביוא ,םוטַאד ןעטמיט

 .ךָאנ טינ טיג

 ,ךילנהעוועג סלַא רהעמ ,רעביא--ַארטלוא
 .ה.ד .רענָאוצולָאװער .ַא ==לַארעביל-ַארטלוא

 רענווא "טסוַארטלוא" .לַארעביל סלַא רהעמ

 .גוסעמ טינ טקנעד סָאװ

 -ָאק יד ,ןעלהַארטש-טעלָאױװ-ַארטלוא
 טעלָאיװ םעד ןופ םווא ןעלהַארטש סָאװ ןרעיל

 -צעל ןוא .('ּפָאקסָארקימ ַארטלוא" .ז) רעילָאק

 טפַאשנעסיו עלעוצעפמס ַא ןערָאוװעג סנעט

 עטצעל רעד ןיא ןעגנודנופרע עגוגווא בעילוצ

 -כיולעב ןופ גנורעסעברעפ יד רעביא .המחלמ

 .פָארפ רעשיזיוצנַארּפ רעד טריטרָאפער גנוט

 -רעטניא רעד ןופ טנעדיוערּפ רעד ,טָאלעהטרעב

 .ווָאנ ןיא ,טפַאשלעזעג עשירטקעלע עלַאנָאוצַאנ

 ןעטנעמיריּפסקע טכַאמעג טָאה רע זַא ,8

 ןעריבורּפ וצ ,ףמַאד-ורוקרעמ ןופ ּפמָאל ַא טימ

 -הַארטש-טעלָאיװדַארטלוא יד ןופ גנוקריוו יד

 רע ןוא ,רעפמרעק ןעכילשנעמ םעד ףיוא ןעל

 ךילרהעפעג סלַא ייז טניפעג רע זַא טרעהלקרע

 עימלַאטּפָא ןעכַאזרוארעפ ייז ,ןעגיוא יד רַאפ

 .סינדנולב עלַאטָאט ךיוא טיוצ רעד טימ ןוא

 ,ןנוז עטסעסייה יד יוו טיוה יד ןענערב ייז

 עלייוו ַא רַאפ ויז טלהַארטש ןעמ ןעוו ןעגעגַאד

 -קומ עלַא ייז ןעטדיוט רעטַאוװ-קנירט ףיוא

 .ןעב

 זַא טריטרָאּפער טרעוו 1014 ראורבעפ ןיא

 -גופרע טָאה יוולוא סנעמַאנ ,רענעילַאטיא ןַא

 -סקע ןָאק רע ןעכלעוו טימ טַארַאּפַא ןַא ןעד
 ךרוד סנעטייוו ןופ ָאדעּפרָאט ַא ןערידָאלּפ

 -וריּפטסקע סָאד .ןעלהַארטשיטעלָאיװדַארטלוא

 ץנערָאלפ ןיא ןערָאװעג טכַאמעג זיא טנעמ

 ףיוא ,ץַאלּפ ונָאּפַאק םעד ףיוא םרוט םעד ןופ

 ףיוא .טרָאד ןופ טייוו ןעליימ 9 סָאדעּפָאמ 4

 יד רע טָאה ריציפָא-נירַאמ ַא ןופ לַאנגיס ַא

 ןוא ןעזָאלעג זיול ןעלהַארטש-טעלָאיװ-ַארטלוא

 סָאדעּמרָאט 4 עלַא ןעבָאה טייצ ןעטונימ 9 ןיא

 .טרידָאלּפסקע

 -נוא רעשינַאּפש רעד טָאה 1918 ץרעמ ןיא

 ַא ןערידָאלּפסקע וצ ןעזיוועב ָאקנַאלב רינעשז

 ליימ עבלַאה ַא ,דירדַאמ ןיא ןיזַאגַאמ-טימַאניד

 .טַארַאּפַא ןעכילנהע ןַא ךרוד ,ךיז ןופ

 (3/:01 4115 טַאל) ,סעריוו-ַארטלוא
 רעד ןוא .טָאה ןעמ סָאװ טכער םעד רעבירַא

 -סירוי עשימָאנָאקע רעד ןיא יוװ עשיטילָאּפ

 עכלעוו טַאהט ַא :סָאד טנעכיוצעב ץנעדורּפ

 טַאַאטש ַא ןופ עיצוטיטסנָאק יד טגייטשרעביא

 ןעוו :לעיפשייב םוצ .עיצַארָאּפרַאק ַא רעדָא

 לָאז ןעמ ,זַא טגָאז דנַאל ַא ןופ ץעועג סָאד

 ןעדייס ,רעדנעלטיוא ןַא ןעקישסיורַא טינ

 דנעגריא ןעגעג ךערברעפ ַא ןעגנַאגעב טָאה רע

 ןעכלעוו רַאפ ,ןעבלעזמעד ןופ ץעזעג ןעכלעוו

 ביוא ;ןערָאוװעג טּפָארטשעב לענימירק זיא רע

 םענויאווזַא סּורַא טקוש גנורעיגער יד

 ,ןערָאװעג טפָארטשעב זיא רע רעדויא ךָאנ

 רעדָא ,,סעריוויַארטלוא" טָאהט עזעיד טסייה

 זיא סָאד ."רעייוודַארטלוא" ןעשילגנע ןיא יו

 ןעכלעוו וצ טַאַאטש םעד ןעגעג ךערברעפ ַא

 טַאַאטש ַא .רעגריב ַא זיא רעטקישעגסיורַא רעד

 ןייז ןעגעג ךערברעפ ַאזַא ןהעגעב ךיוא ןָאק
 .ץעזעג רעדָא ,עוצוטיטסנָאק ענעגווא

 טומ טכַאמ עיצַארָאפרָאק עסיוועג ַא ןעוו
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 יי יי א יע עי יה שיט יו עי שי ,שיס ,שיו עי יי יה ,ץייה שיהיה עי שיהיה עי עי ,עיה עי עי עי עי. עי עיסעיס.עיט עי שיט עי שיט קייט שיט .עיסאשיס שיט קיט שיט עט ,שייה עיט עייטשי) שי יי -עיס.יי.עיימ-קי,? ימי /י ,עיימ/י-0 2?

 -טנָאק ןעועיד ןיא ןוא טקַארטנָאק ַא דנַאמעי

 סלַא רהעמ ןוחט וצ ךיז יז טעטכילפרעפ טקַאר

 ןוא ,רהיא טביולרע עיצוטיטסנָאק רהיא

 םיוא .סעריוודיַארטלוא" טקַארטנָאק רעזעיד

 טכער וד טפערטרעביא רע לעיפיוו לעיפיווַא

 -ַאּמרַאק עבלעזרעד ןופ עיצוטיטסנָאק רעד ןופ

 -ַאּפרָאק עויד ןָאק דצ רערעדנַא רעד .עיצַאר

 .בוח םעד ןעלופסיוא וצ ןעגניווצ טינ עיצַאר

 .םידדצ עדייב רַאפ לטב זיא לייט רעזעיד זיולב

 םהיא ןופ טָאה עיצַארָאּפרָאק יד רעבָא ביוא

 רע זומ ןַאד יַאנת ַאזַא ףיוא דלעג ןעמונעג

 ןייק טינ רעבָא ןעבעגקירוצ דלעג סָאד זיולב

 טפור ןעמ סָאוװ לייט רעד ביוא .ץַאזרע ןעדַאש

 ןיא ןַאד לענימירק זיא ?סעריוו-ַארטלוא"

 רעבָא זומ סע .רַאבפָארטש עיצַארָאּפרַאק יד

 טַאהט יד וַא ןערעוו ןעויוועב סעצָארּפ םייב

 .ךילטכיזבַא ןערָאוװעג ןעגנַאגעב זיא

 סָאװ עגינעיד ,ןעטסינַאטנַאמַארטלוא
 רעביא טעטירָאטיוא עכילטסבַאּפ ןענעקרענַא

 עכלעוו עגינעק יד רעביא ןוא עכריק רעד

 רעד .רעקלעפ עכילטסירק רעביא ןעשרעה

 םעד טימ ןָא ךיז טביוה םוינַאטנָאמַארטלוא

 -נעציטש ךיז .רעטנעביז רעד רָאגערג טסבַאּפ

 ןערעווש עגינעק יד זַא טקַאפ םעד ףיוא גיד

 -סירק םוצ וורט ןייז וצ ,גנוניורק רעייז ייב

 יד סָאד ןַאקיטַאװ רעד שעטביוהעב ,םוטנעט

 -ניבעג ןיילַא ךרודַאד ןיוש ןענייז עגינעק

 -טכעה םעד ןופ טיײקמַאזכרָאהעג רעד וצ ןעד

 .דנַאטשרַאפ ןעכילטסירק ןעט

 סָאװ ברַאפ עיולב ַא ,ןירַאמַארטלוא

 ךיוא יוװ ,טפול רעד ןיא טינ ךיז טרעדנערעפ

 טגעלפ לָאטַא ןוירעלַאמ --.ץיה רעד ןיא טינ

 טריצודָארּפ יירעלַאס רַאפ ןירַאמַארטלוא

 וד ,ןייטשרוזַאל םענעסיוטשוצ ןופ ןערעוו

 ןערָאװעג טגיטיוועב טצעי זיא עדָאטעמ

 םעד בעילוצ ןוא ,ןעטסָאק עכיוה וד בעילוצ

 -עג רָאנ ןעמ טָאה עדָאטעמ ענעי ןופ סָאװ

 -ַארטלוא ןעיולב זיולב ןעריצודָארּפ טנָאק

 ןיוש ךיז טוָאל עגיטנייה יד ךָאנ ןוא ןירַאמ

 -וור ןוא רעטעלָאיוװו ,רענעירג ןעכַאמ ךיוא

 -ער עגינויא ןענייז ָאד .ןירַאמַארטלוא רעט

 --:ןעטּפעצ

 :טּפעצער סרענורב (1

 ערעיוולעזעיק 0

 ןיֹולַא רעטנערכעג 0

 רעוולוּפינעלוק 48

 ןעמולבילעבעווש 4

 אדָאז עטריניקלַאק 210 |

 ןעסייה רָאג ַא ןיא טשימעג ןוא ןעבירעג ןיופ

 ַא ןוא עדנוטש  ַא רַאפ ,לעגיט ןעשיסעה

 .טהילגעג טיור רעייפ יוװ זיא סע זיב ,בלַאה

 -עגבָא ןַאד טרעוו עסַאמ עלעג-כילטיור יד

 טומ טשימעג ןַאד .טנעקורטעג ןוא טלהיק

 ןוא ,זיא עסַאמ יד יו לעבעווש לעיפיוזַא

 ַאדָאז עטריקלַאק 170 טיט טהילגעג רעדיוו

 רעזעיד .טנעקורטעג ןוא ןעשַאוועג ,טהילגעג

 ךיז טהעז סע זיב טלָאהרעדיו טרעוו סעצָארּפ

 .רעילָאק עטגנַאלרעפ יד

 :טּפעצער סעלעטנעג ךַאנ (9

 ענעקַארט ןילַאַאק 0

 ַאדָאז 0

 לעבעװוש 0

 ןעלהיוק 2

 :טּפעצער סואנעטשריפ ךַאנ (8

 ןילָאַאק ןעטנערבעג דַאוש 0

 אדַאז עטריניקלאק 0

 ןעלהיוקסנעטכיפ ענעקורט 4

 לעבעווש ןעטריניּפַאר 0

 ץרַאה 6

 :טּפעצער סרענקירּפ ךַאנ (1

 ןלַאזירעבואלג 0

 ןעלהיוקיצלָאה 2

 ךלַאק רענעלַאפרעצ 0

 לעבעווש טימ טהילגעג טוג טרעוו סעלַא סָאד

 -עג ןַאד םרעֹוו .ךיז טליוו סע יוװ לעיפיוזַא

 "עג ןַאד .פו-דוס ַא יװ טרעוו סע ויב טּפמעד

 ןוא םייל ןעטכייפ םענעשַאוװעג טימ טשימ
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 0.8 ןופ לָאירטיפ-נעזייא טנעצָארּפ 1

 וורד רַאֿפ ןווָא-מַאלפ ַא ןיא טלעטשעג סעלַא

 וד ויב טלהיקעגבָא ןַאד .ןעדנוטש לעטריפ

 .וולב ןהעש טרעוו עסַאמ

 טנעמורטסניא ןַא ,ֿפָאקטָארקימ-ארטלוא
 -נעסיוו-רוטַאנ רַאפ ,קיויפ עשיטּפָא רעד ןיא

 עטסנוילק וד ןופ ,ןעגנושרַאפ עכילטפַאש

 וליפַא טינ טהעו גיוא רעזנוא עכלעוו ןעכַאז

 -ידע טיול .ּפָאקסַארקימ ןעטספרַאש םעד ךרוד

 טנעמורטסנוא סעועיד טעוו גנונוומ סנָאס

 רעד טימ ,(ןעדניפרע טָאה רע טינ סעכלעוו)

 -וגָאלָאכיסּפ רעד ןיא ןערהיפניורַא זנוא טייצ

 סָאו סָאד זַא ,ןעוויוו זנוא ןוא ,טלעוו עש

 רעזנוא רַאפ טעוו "טסיוג" טנייה ןעפור רימ

 .עירעטַאמ ןופ םרָאפ םעד ןיא ןעניישרע גווא

 ּמָאקסָארקימ ןעטספרַאש םעד טגייטשרעביא סע

 -רעפ ּפָאקסָארקימ רעד דנערהעוו ,סָאוװ ןירַאד

 רעזעיד טרעסערגרעפ ,דליב סָאד זיולב טרעסערג

 דליב םעד ןופ ןענרַאפ יד ןוא טכיל סָאד ךיוא

 ברַאפ יד טגייצ סע .בַאטשסַאמ ןעבלעזמעד טימ

 ,?ָארוַא" .ז) גנולהַארטשסיוא .רהיא ךיוא ןוא

 סע .("טעלָאיוװיַארטלוא" ,"ןעלהַארטשדָא'

 -לעזועיד טפַאשנעטיוװ עגיטנייה רעד ןיא טכַאמ

 טָאה ּפָאקסָארקימ רעד יווװ גנוצלעוומוא עב

 -געמ רעד וצ זנוא טרהיפ יז .טכַאמעג לָאמַא
 ןַא ןעהעז ןענעק וצ טיוצ רעד טימ טייקכול

 ףוא טרעה ּפָאקסַארקימ רעד ואוו טרָאד .םָאטַא

 םעד ןופ גנוקריוו יד ןָא ךיז טביוה ןעקריוו וצ

 .ּפָאקסַארקימ -ַארטלוא

 רעטכידעג רהעז ַא ,רעטליפ-ַארטלוא

 וליפַא ךרודַא טינ טזָאל סָאװ ,(.ד.ז) רעטלופ

 ןָאק ןעמ עכלעוו ןעבָארקימ עניילק עכלעזַא
 -עגנויא .ּפָאקסָארקימ םעד ךרוד ןעהעז זיולב

 -בעג טרעוו .ץלָאהכוב ןופ 1006 ןיא טרהיפ

 .ןעקעווצ עכילטפַאשנעסיוו רַאפ זיולב טכיור

 רעטליפדַארטלוא רעד טרעוו עדַאטעמ ןייז ךַאנ

 ןוא רעיּפַאּפ טימ גנונפע רעד ייב טגרָאזעב

 -עג טייברַאעב ןענייז עכלעוו ןעפַאטש-בעוװו

 סָאד
 ריס

 80 רָאולוא ---ּפָאקסָארקימ-ַארטלוא
 "ר ג א יי א א א א א א א

 -רַאהעג ןוא ,םוידָאלָאק-גיסע-זווא טימ ןערָאװ

 ךרוד טרעוו טייקגיסעילפ יד .ןיטַאלעג ןעטעט
 רעכלעוו גנַאגסיוא םעד ךַאנ טסערּפעג קורד ַא

 .ןעפָאטש עטנַאמרעד יד ךרוד טרהעטשעג זוא

 ַא ןופ ןעמָאנ (יאלוא .רגָאעג.לביב) לוֹא
 ןייז ןעהעזעג טָאה לאינד ןעכלעוו יוב ךיימ

 -רַא .רענרעה ענייז ןוא ליֵא םעד טימ ןויזח

 םעד טימ ילוא םעד ןעכיולגרעפ ןעגָאלָאעב

 זיא רעכלעוו (170105 ) סַאלוע ןעשיבורג

 ענרעדָאמ וד .םָארטש רעדנעסייר ַא ןעזעוועג

 ןעשיכורג ןעמלַא םעד טכיולגרעפ עיפַארגָאעג

 ."ַאהקרעק" םענרעדָאמ םעד טימ ?סוָאלוע"

 ַא :רַאּפ ןעמָאנ רעשידומלת ,רָאילוא
 עדנעדָאב יד טגעלפ רע (.ד.ז) טסיושזַאסַאמ

 ןוא ליוא טימ רעּפרעק ערעייז ןעביורנייא

 רעזעיד טמיטש  שיגָאלָאמיטע .ןעמוופרעמ

 .?סורַאלעָא" ןעשינייטַאל םעד טימ ןעמָאנ

 ,ץיוועירטימיד .סקעלַא ףעשיבילוא
 -עג ןוא ןַאמסטַאַאטש רעשיסור רעדנעטיידעב

 .טָאנ-ינשוינ ןיא .בעג .רעקיטירק רעטמהיר

 טמַאטש .1898 ןיא טרָאד .טשעג ןוא 3

 רעבָא טגעירק ,עילימַאפ עשירַארַאט ַא ןופ

 -וו ןיוו ןיא ךיז טגייצ ,גנוהיצרע עטוג ַא

 רעפרַאש ןוא רעכילדנופּפכע ןַא סלַא דנעג

 -ָאפ עשידנעלסיוא וצ ענונב רעטכַאביואעב

 םעד וצ ףליהעג ַא 1881 ןיא טרעוו ,קיטיל

 ףויצ רעכיילגוצ .ןרעסיוא ןופ רעטסינימ

 רעד וצ טיוקמַאזקרעמפיוא ןייז רע טקנעש |

 טָאה רע סלַא .רוטַארעטיל רעשילַאקיזומ

 -גָאיב ַא ,קרעוו סעטשרע ןייז ןעבעגעגסיורַא

 ןערָאװעג זיא סעזעיד .טרַאזָאמ רעביא עיּפַאר

 .ןעכַארמש עשיעּפָארוע 0 ןיא טצעזרעביא
 ןופ גנולביל רעד ןערָאוװעג רַאפרעד זיא רע

 רַאפרעד םהיא טָאה ןעמ ןוא ףיוהינערַאצ

 -טעיוװַאס-יקסטַאטס לעטיש םֹוצ ןעביוהרעד

 ןוא ןעווַאהטעב רעביא ךיוא טביירש רע .קינ

 ךרוד ךיז טכַאמ ןוא ,ןעטסינָאּפמָאק ערעדנַא
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 -גַארפ ַא ,עסיצרַאנ לרַאש .ּפָארּפ ףילוא
 .רעוהט-ללכ רעשידוו ןוא טַאקָאװדַא רעשיזיוצ

 ןירַאּפ ןיא .טשעג ןוא 1704 ץרעמ ןוא .בעג

 סָאװ דוי רעטשרע רעד ןעזעוועג זיא רע ,7

 ןיא םָאלּפיד ןעשיטסירוי םעד ןעמוקעב טָאה

 תורצ לעיפיוו גידנעלהיפ ןוא .,ךיורקנַארּפ

 טָאה רע רעדייא ןהעטשוצסווא טָאהעג טָאה רע

 "עג עבַאגפיוא יד ךיז רע טָאה 'ןעמוקעב סָאד

 סָאװ ןעכַאזרוא יד ןעגעג ןעפמעק וצ טכַאמ

 "על ןייז .טכערירעגריב עשידוי יד ןערעטש

 ַא טַאהעג טָאה רע זַא טזיוװ עטכישעג סנעב

 "עג לייטנַא טָאה רע .רוטַאנ עגיטפערק-טַאהט

 טָאה ,1880 ןופ עיצולָאװער רעד ןיא ןעמונ

 ןיא ןעכוורטשסיוא לָאז ןעמ זַא טקריוועגסיוא

 ןופ ,(דוי) "וויוושז" טרָאװ סָאד ךיורקנַארפ

 לָאז דוי רעד ודכב ,ןעטנעמוקָאד עלַאגעל עלַא

 "ףוב עלַא טימ ךיולג ןעביולב ץעזעג םעד רַאפ

 ןופ רָאסעפָארּפ רע טרעוו 1819 ןיא .רעג

 "וורעווינוא רעלסירב רעד ןיא ץנעדורּפסירוו

 .רהָאו ווווצ רַאפ טרינָאיצקנופ רע ואוו ,טעט

 "נוק עשידוו רַאפ עלחוש ַא ץעמ ןיא טעדנירג

 ןופ גנודנירג וד ךילכייר טציטשרעטנוא ,רעד

 עשידוו רַאפ עלהוש-רעלטסניק עשידוו ַא
 "ץציוו סלַא טויצ ַא רַאפ טרינָאוצקנופ .טסנוק

 ןוֿפ עלהושירעניבַאר רעד ןיא טנעדיזערּפ

 לעסורב ןוא טלַאטשנַא-הקדצ ַא טעדנירג .זורַאּפ

 ןעשוגלעב ןופ טרירָאקעד רע טרעוו 1887 ןיא

 "ַנַארפ ןיא דעילגמומ ַא רעטעּפש םרעוו .גינעק

 דנעב 8 ךיו ךָאנ טוָאל רע .ןָאוגעל ןעשיזיוצ

 ףךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ץנעדורפסירוו

 ענעדעישרעפ רעביא לעקיטרַא עלעיפ ןוא

 ענעדעישרעפ וד ןיא ןעפרָאוװאוצ ,ןעגַארפ

 .ןעלַאנרושו ןוא ןעגנוטיוצ

 -טסַא רעשינַאּפש ַא ,אינַאטנַא ַאָאללוא

 1760 .בעג .רעדנעזוור ןוא ףַארגָאעג ,םָאנָאר

 ןופ עלהושדנירַאמ רעד ןיא טשרעוצ טרידוטש

 8 ןופ גנַאר ַא טימ סיורַא זיא רע עכלעוו

 רהָאי ןעזעיד ןיא .1788 רהָאי ןוא טנַאנעטיול

 008 ַאָאללוא --- ףילוַא

 טימ ןערָאװעג טקישעג ןעינַאּפש ןופ רע ןוא
 ַא טומ גנַאהנעמַאזוצ ןוא ןַאושז גרָאשז ןָאד

 עימעדַאקַא עשיוווצנַארפ רעד ןופ ,עיסימָאק

 טָאה רע .ורעּפ ןיא ןַאדירעמ םעד ןעטסעמ וצ

 ַאקירעמַא-דוז ןוא רהָאו 10 טבעלרעפ םעדכָאנ

 גנוגיטסעפעב רעד ןיא טםייברַאעג טָאה רע ואוו

 טָאה ןעמ ואוו ,םי ןעשיפיסַאּפ םעד םורַא

 ךרָאל ןעשולגנע ןופ קַאטַא ןַא טעטרַאוורע

 ךָאנ םייהַא רע טרהָאפ 1744 ןיא  .ןָאסנַא

 ףיוא רעדנעלגנע וד ןופ רעבָא טרעוו ,ןעינַאּפש

 -נָאל ךָאנ טרהיפעגבָא ןוא ןעגנַאפעג געוו םעד
 -נעמ-סטפַאשגעסיוװ יד ךיו ןעבָאה טרָאד .ןָאד

 ןיא רע ןוא ןעועוועג לדתשמ םהוא רַאֿפ רענ

 ַא ףיורַאד דלַאב טרעוו .ןערָאװעג טיורפעב

 עזעיד וצ .יטייסָאסילַאיָאר רעד ןיא דעילגטימ

 -ַאנ עכילטפַאשנעסיוו ענייז רע טםֹוּג וטייסָאס

 טָאה רע עכלעוו ,ןעגנולדנַאהבַא ןוא ןעציט

 .ַאקירעמַא-דיז ןוא ןעזייר ענייז ףיוא טכַאמעג

 עשירַארעטיל טומ טלָאמעד ךיז טגיטפעשעב רע

 רעלוּפָאּפ רהעז םהיא ןעבָאה עכלעוו ןעטייברַא

 ןעונַאּפש .טלעוו עטרהעלעג רעד ןיא טכַאמעג

 ןוא טצונעגסיוא טעטירַאלוּמָאּפ עועיד טָאה

 רָאנרעװַָאג רַאפ טכַאמעג םהיא 1706 ןיא טָאה

 ןעבירטרעפ ךיילג רעבָא זיא .ַאנַאוסיאול רעביא

 ןוא ןעלעבער עשיוווצנַארפ יד ןופ ןערָאװעג

 -סיורַא טלָאמעד ךיז טמהעג רע .סנַאעלרָאדוונ

 1779 ןיא .קרעוו עשימָאנָארטסַא ענייז ןעבעג

 א טימ ןעפישוצסוורא טגָארטפיואעב רע טרעוו

 טכַארפ ןופ טָאלפ עשולגנע ןַא ןעגנַאפ וצ טָאלּפ

 רעדנעלגנע יד ןעריקַאמַא וצ ןַאד ןוא ןעפוש

 םהוא זוא גָארטפיוא רעזעיד .ַאדירָאלּפ ןיא

 "נָאק ןעטלעגעיזרעפ ַא ןיא ןערָאװעג ןעבעגעג
 וצ טינ לעגעיז םעד להעפעב ַא טימ ,טרעוו

 .דנַאל ןופ ליימ 10 זיא רע יו רעהירפ ןעכערב

 ענייו ןיא טפעיטרעפ ךיז רע טָאה לייוורעד

 ןעסעגרעפ טָאה ,ןעגנושרָאפ עשימָאנָארטסַא

 עגוטכיוו ַא טימ רעדנַאמָאק ַא וויא רע זַא

 רעטעפש טַאנָאמ ויווצ טימ זיא רע ןוא ןָאוסימ

 ןעמ .לעגעיז ןעצנַאג ַא טימ ןעמוקעגמווהַא
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 טכירעגירעטילימ ַא וצ טלעטשעג םהיא טָאה

 .ןערָאװעג טיורפעב זיא רע רעבָא

 -מעק רעשינאּפש ,טקסעצנַארּפ אָאללוא

 ןייז ןופ טייצ רעד ןעגעוו .ףַארגָאעג ןוא רעפ

 .םוטַאד רעטמיטשעב ןייק ָאד טינ זוא טרובעג

 ןעברָאטשעג זיא רע זַא ןעבעגעגנָא טרעוו סע

 וצ סעטרָאק ןעפלָאהעגטימ טָאה רע .1840 ןיא

 םעד טשרָאפעגסווא טָאה ,ָאקוסקעמ ןפמעקעב

 טָאה רע ואוו ,ןעפיש 8 טי ַאינרָאפילַאק ךייט

 רעד ןעזעוועג זיא רע .ןעריולרעפ ףיש 1

 סָאד זא ןענויפעגסווא טָאה סָאװ רעטשרע

 רע .לעזניא-בלַאה ַא זוא ַאינרָאפילַאק ערעטנוא

 .ָאקסילַאשז ןיא ןערָאװעג טגרהעג זיא

 םעד ןופ טדָאטשיטביוה (61זג ) םלוא
 -ךוז לוימ 49 ,גרובמעטריוו ןיא זיײרק-וַאנָאד

 טייז רעקניל רעד ףיוא ,טרַאגטוטש ןופ ךיל

 ךייט ןופ ןעטייז עדייב ףיוא ןוא וַאנָאד ןופ

 7 ןעגיוצעג ןענייז סע ןעכלעוו רעבוא ,וָאלב

 טדָאטש עזעיד טדניברעפ קורב ןייא .ןעקירב

 טַאהעג המחלמ רעד רַאפ טָאה .םלוא-וינ טימ

 618 ךרעב רעטנורעד ,רעניואוונייא 09

 ןענַארַאפ ןענייז רעטלע רהיא ןעגעוו .ןעדוי

 טריטַאד שירַאטנעמוקָאד ,ןעדנעגעל עלעיפ

 ןעדנעגעל יד ןופ עגינויא .רצי רַאפ 6356 ןופ יז

 -נַאװעגנווא טרָאד ןעבָאה ןעדוי יד זַא ןעגָאז

 -טסירק ןופ גנורהיפניוא רעד רַאפ ךָאנ טרעד

 סטשינ רימ ןעבָאה שירַאטנעמוקָאד ,םוטנעט

 עטסעטלע יד זיא סָאד .1948 רהָאי םעד רַאפ

 ןופ רעטכַאט רעד ןופ ןעקנעדנַא םוצ "הבצמ

 יד ןיא ךיז ןעניפעג רעטייוו .יולה המלש

 ןעדוי ןעגעג עצעזעג סמהַאנסיוא ןעוויכרַא

 יד ןערעדליש עכלעוו ןעטפירש עגיטיוז ווא

 .ןעטילעג ךרודַאד ןעבָאה ייז סָאו ןעדייל

 ווז זַא טגָאלקעגנָא יוז ןעמ טָאה 1848 ןיא

 ףיורַאד דלַאב .רעמענורב יד טעטפיגרעפ ןעבָאה

 -הָאצ עכולוהעי רעייז טרעסערגרעפ ןעמ טָאה

 שינביולרע יד רַאפ טדָאטש רעד וצ ןעגנול

 -סערּפעגסיוא שורפ יד ןופ .ןעניואוו וצ טרָאד

 200 םלוא ---ַאָאללוא

 ךָאנ יד ןעיוב ןעמונעג ןעמ טָאה דלעג עט

 יד ןעשיווצ .ןעגנוטסעפ עדנעהעטש טצעו

 ךילקערש ייז ןעבָאה 1417--1888 ןופ תומחלמ

 ןעמ .םידדצ עדייב ףיוא תופידר ןופ ןעטילעג

 ןופ סעיצנעטערּפ עיינ ןעכוז רעמיא טגעלפ

 ןעקעד וצ רעדלעג עיינ ןעסערּפוצסיורַא ייז

 ןזעוועג ןענייז עצעזעג וד .ןעטסָאק-המחלמ וד

 ןעבָאה ייז ,רעבָא ןעציש וצ ייז טשרמולכ

 רַאפ ןעפַארגַארַאּפ-ּפָארטש ךסַא טַאהעג רעמוא

 סקעדָאק ןיא .ןעצעזעג עזיד ןעטערטרעביא

 :זַא ןַארַאפ זיא 1808 רהָאי ןופ

 ןעפיוקרעפ ןוא ןעפיוק ןעזומ ןעדוי

 ןעשיווצ .ןעלָאשיגָאװ ענעריואוושעג ףיוא

 עלַא ןעוומ םיבוט:םימי עכילטסורק יד

 לַאטרַאװק ןעשידוי םעד ןיא ןעביילב ןעדוי

 רַאפ רעלעה טנופ 8 ןופ ףָארטש ַא רעטנוא

 סָאװ טסירק ַא .ץעזעג סעזעיד ןעטערטרעביא

 טפָארטשעב לָאז ןעדוי ַא ןעגידיילעב טעוו

 טלָאוװ רע יוו לעיפיוזַא לָאמייװצ ןערעוו

 ַא ןעגידיילעב רַאפ ןערָאװעג טפָארטשעב

 ףיוא דלעג ןעהייל טינ רָאט דוי ַא .טסירק

 -רעּפ רעהייל םעד ןָאק רע ןעדווס .תונכשמ

 -ולטסירק ַא ןעבָאה געמ דוי ןייק .ךילנהעז

 רעכילטסירק ןייק .זיוחה ןייז ןוא טסנעיד עכ

 .ןעדוו ַא וצ דלעג ןעהיולרעפ געמ רעגריב

 1491 .טּפעס ןעט20 םעד טריטַאד ץעזעג ַא

 .ןעדוי ַא ןעגיטפעשעב וצ ןעטסירק ַא טעוברעפ

 -עמַאזקע ןעלָאז ןעפיוק .ןעדוי סָאװ תומהב וד

 רַאפ תומהב יד .רעלייק יד ןופ ןערעוו טרינ

 ןערעוו טעטכַאלשעג ןעזומ ןעילומַאפ עשודוו

 זיופש ןעפיוק םייב .ץַאלּפ-להיש םעד ףיוא רָאנ

 ענייז טימ ךַאז ןייק ןערהירנָא טינ דוו ַא רָאט

 .טלהָאצעב ריּפַאד טָאה רע רעדווא דנעה

 זיא םמרעדנוה-רהָאי ןעט18 ןופ ןעטימנוא

 ,לובלביטולב ַא ןעדוי ףיוא ןעזעוועג טרָאד

 "עגסיורַא טרָאד ןופ ייז ןענייז 1498 ןיא

 ןופ ןענייז רעזייה ערעייז ,ןערָאװעג ןעבירט

 רַאפ ןערָאװעג טפיוקרעפ גנורעיגער רעד
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 טרָאד ךיו ןעבָאה 1890 ןיא .ןעדלוג 0

 ןיא ,ןעדוי עגינויא ןעגייצ ןעמונעג רעדיוו

 "עוועג טביולרע ןיוש ווז ןוא 1719 רַאונַאו

 ןעבָאה ייז .קרַאמ םעד ףיוא ןעמוק וצ ןעז

 "ורפ ןעזעד רַאפ ןעלהָאצעב טפרַאדעג רעבָא

 .גָאט ןעדעו ַא רַאפ רעציירג 10 םויגעליוו

 ןעמוק טגעמעג ןווש ייז ןעבָאה 1119 ןיא

 ויז ןעבָאה 1899 ןיא .םידירַאי עלַא ףיוא

 ויז ןעכַאמ 1849 ןיא .טכעריליוויצ ןעמוקעב

 םעד 1808 ןיא .םינונמ עכילטנעפע ןיוש

 עטצעל יד ןיא .ןימלע-תיב ןעשידוי ןעטשרע
 "עג ויז ןופ סָאװ גינעוו ןעמ טָאה ןעטיוצ

 המחלמ-טלעוו רעד ויב ךיז ןעבָאה ייז .טרעה

 "וקעג גינעוו ךיז ןוא טבעלעג גיהור ץנַאג

 "עגלַא ןוא קלָאפ ןעשידוו םעד רעבוא םרעמ

 ויא המחלמיטלעו עטצעל רעד זיב .ןיימ

 ןעשטייד ןיא טריטנעזערפער ןעזעוועג םלוא

 םעד ךָאנ רענייא ,ןעדוו ויווצ ךרוד גַאטסכייר

 טרעבלַא .רד ,ןעמייוצ םעד ףיוא .ןרעדנַא

 "עג "גנוטויצ רעטרופקנַארפ" וד טָאה ,רעיימ

 טַארקַאמעד רעטסגיהעפ רעד זוא רע זַא טגָאז

 .טַאהעג לָאמַא טָאה דנַאלשטייד סָאװ

 ,ווא טָאה םלוא סָאװ עטסגידריווקרעמ סָאד

 -עג זוא רעכלעוו רעגייז ןעשימָאנַארטסא ןא

 ןעמ10 ןופ ןעניגעב ןיא ןערָאוװעג טכַאמ

 ןערָאװעג טיובעגרעביא ןוא ,טרעדנוה-רהָאו

 ,געט יד ,ןעדנוטש וד טגייצ רע .1980 ןיא

 גנוהערדמוא עכילרהעי יד ןוא ןעטַאנָאמ יד

 ןופ ןוא ןנוו רעד םורַא דרע רעזנוא ןופ

 טַאלב-רעפוצ סָאד .דרע רעד םורַא הנבל רעד

 ןופ ןענייז רעגנופ וד ןוא רעּפוק ןופ זוא

 .רעּפוק ןעטעדליגעג

 ,ןעטעטיזרעוינוא עדנעטיידעב טָאה םלוא

 .עיגָאלָאעמ עשיולווטַאק רעד רַאפ לעיצעפס

 "סודנוא ענײמעגלַא וד טרָאד זיא 1910 ןיא

 טרָאד טָאה וז .גיטעהט רהעז ןעזעוועג עירמ

 ,ןעיירעבעוו ןעניל ,ןעקירבַאּפ לָאװ עלעיפ
 ריּמַאּמ ןוא ,ןעיורעסעיג שעמ ,ןעיורעברעג

 008 אמלוא --- םלוא

 "רַאטש רהעז עגיטרָאד יד בעולוצ .ןעקירבַאפ

 ןעזעועג רעטילימ סָאד זיא ןעגנוטסעפ עק

 ןוא לעדנַאה םעד רַאפ טפַאשדגוק עסיורג ַא

 ַא ןהֶָא טָאה המחלמיטלעו ֹוד .ירטסודניא

 ןעדנעקירד רהוא טָאהעג טרָאד ךיוא לעפייווצ

 עגיטכיוו ערעדנַא עלַא ףווא יו סולפנווא

 .דנַאלשטייד ןעטגעיזעב םעד ןופ םעטש

 :עיגָאלָאנָארכ עכולטכושעג עטסגיטכיוו

 ןערָאװעג ןעבירשעגרעטנוא ָאד זויא 0

 ףירדעירפ ןעכלעוו ךרוד ןעדורפ רעד

 .ןעמהעב ןעריולרעפ טָאה רעסיורג רעד

 טדָאטש עזיד ןעזווצנַארפ יד ןעבָאה 0

 ןרעטיב ַא ךָאנ ךיורטסע ןופ ןעמונעגוצ

 -עגרעטנוא ךיו טָאה טדָאטש וד .ףמַאק

 20,000 ןופ ןָאסירַאג ַא טומ ןעבעג

 -וורטסע רעד ןופ עטסעב יד ,ןעטַאדלַאס

 .ומרַא רעשיוכ

 -ודוי רענעהעזעגנָא ןַא ,ןֿאמנילעז ַאמלוא
 "רהָאי ןעט1/ ןופ ביוהנָא ןוא רעבוורש רעש

 סע טייקכולגהעורעּפ סנעכלעוו ןופ ,טרעדנוהח

 רפס ןייז יװ רהעמ ןַארַאפ טינ רעדייל זיא

 .ןעמוור ןוא ןעבירשעג ,"לעגוּפש טכוצ רעד"

 ןוא טצעזרעביא ךיוא זיא קרעוו עכלעזסָאד

 ."רסומ הארמ"/ לעטוט םעד רעטנוא שיערבעה

 טנַאמרעד טפָא ןוא טריטיצ ןענויז עדייב

 ןוא ,רעשרָאטכַארּפש עשידוו-טינ ןופ ןערָאװעג

 .עטכיונוה עלעופ ןיא טנַאסערעטנוא יא

 בא ךיז טלעגיפמש םהיא ןוא סָאװ לעוצעּפס

 ףיוהנָא רעד ,טרַאװנעגעג רעגוטצעי רעד רַאפ

 טלעטש ןעמ .הסוסג עשילַארָאמ רעונוא ןופ

 טייצ רענעי ןופ רעביירש ַא זַא רָאפ טנייה ךיז

 :ןעביירש וצ ןעכַאזרוא טַאהעג ןיוש טָאה

 ןעברָאטשעג זיא טיײזרַאװ יד

 ןעברַאדרעפ זיא טייקמורפ יד

 דנַאש ןוא רעטסַאל

 דנַאהרעביוא ןעמונעג טָאה
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 ןופ טנעדיזערּפ רעטשרע ,?רַאק ןַאמלוא
 ןיא ,קילבוּפער עשיטעל עטעדנירגעג וינ רעד

 ןיא ,ןעצניוװָארּפ עשיטלַאב עשיסור עטלַא יד

 ַא טינ ןעזעוועג זיא לזמ ןייז .1018 .ווָאנ

 הלודג ןייז ףיוא ףיורַא זיא רע .רעדנעצנעלג

 טָאה המחלמ יד ןעוו ,שנעמָאמ ןעדנענערב ַא ןיא

 טפרַאדעג ןעבָאה ןעשטייד יד ,טגידנעעג ךיז

 -רוק ךיוא ,רעדנעל עטּפַאכרעפ עלַא ןעזָאלרעפ

 טינ סָאד ןעבָאה ייז ןוא ,ַאינַאװיל ןוא דנַאל

 ןעליוו ייז זַא דיירסיוא םעד רעטנוא ןוהטעג

 -יװװעשלָאב יד ןעגעג ןעציש קילבוּפער עיינ יד

 וד זַא טרעדָאפעג ייז ןעבָאה עלייוו רעד .ןעק

 לעטירד ַא ןעצעזניירַא לָאז קילבוּפער עיינ

 ףורַאד טָאה ןַאמלוא .ןעשטייד טנעמַאלרַאּפ ןופ

 ליוו ןוהט טינ סָאד ןָאק רע זַא טרעפטנעעג

 8 םיוק ןענייז דנעגעג ענעי ןיא ןעשטייד יד

 -ָאק רעשטייד רעד ,ץלָאג רעד ןָאפ .טנעצָארּפ

 ןוא ,ןערעה טלָאוװעג טינ ןופרעד טָאה רידנַאמ

 -רָאוװעגמוא ,ןערָאטסינומ עלַא טריטסערַא טָאה

 טימ םיוק זיא ןַאמלוא ןוא ,קילבוּפער יד ןעפ

 ןַא טימ קרַאמענעד ךָאנ ןעּפָאלטנעועבעל ןייז
 .ףיש עשילגנע

 ןיא ןיבַאר דנַארג ,המלש יבר ןַאמלוא

 סַאולע ,ןרעבַאז ןיא 1806 .בעג .ךיירקנַארפ

 ןיא טרידוטש .ורַאּפ ןוא 1809 .טשעג ןוא

 ןיא .ךָאלב השמ 'יבר רעטנוא גרובסַארטש

 ,גרוברעטיול ןיא רעניבַאר רע טרעו 4

 .וסנַאנ ןיא רעניבאר רעטעּפש רהָאי 10 ןוא

 "נַארפ ןופ ןעדוי וד םהיא ןעבָאה 1888 ןיא

 ואוו ןיבַארידנַארג טלַא ןעמונעגפיוא ךיירק

 רע .גָאט ןעטצעל ןייז זיב ןעבילבעג זיא רע

 עטסגיטכיט יד ןופ רענייא ןעזעוועג זיא

 ןוא .טייצ רענעי ןו םוטנעדוי ןיא רענעמ

 םעד ךוד ןעמרָאפער וצ טגוינעג ןעזעוועג
 טָאה רע .ןעטפירש סרענייג ןופ סולפנויא

 ןעטשרע םעד ןעפורעבנויא 1880 יַאמ ןיא

 רע ואוו ,זירַאּפ ןיא םינבר ןופ ץנערעפנָאק

 ,םיטייּפ יד ןעצריק לָאז ןעמ טרעדָאפעג טָאה

 סומלוא --- ןַאמלוא

: : 7 

004 

 יי יי א א א א א א אי יא ירא טא יא

24 24 

2 
{2 

 : 25 א:

 ןערהיפוצנויא

 הוצמ רב
 ,ןעגָאגַאנוס יוד ןיא לעגרָא

 ,ךעלגנו רַאפ יוו ךעלדיימ רַאפ

 עניבַאר טביוה םעד טרהיפעגרעבירַא טָאה ןוא

 .זֹורַאּפ ךַאנ ץעמ ןופ ץיז

 ןופ ץנַאלּפ ןימ ַא ((ט1עגג5 ) ,סומלוא

 -שעב עכלעוו ,"ןעעצַאמלוא" עילימַאּפ רעד

 -םסוליא רעזנוא .ןעגנוטַאג 180 ןופ טהעט

 -ָאב ערעייז .ווז ןופ 0 טריטנעזערּפער עיצַאר

 :ןענייז ןעמענ עשינַאט

 עלעה ַא ןופ זיא ,,"סירטסעּפמַאק" 0

 ןיא ןוא ,םַאטש ןעטסעפ ַא טימ ,רעילָאק

 ..רעטערב רַאפ טוג

 ,םַאטש ןעטסעפ ַא טָאה ,?ַאזָארבוס"7 1

 -קרָאק ַא טימ ,ןעהטילב ענוורב טָאה

 .רעטערב רַאפ טוג ךיוא זוא ,עדניר

 ַא ,םַאטש ןעטסעפ ַא טָאה;"ַארבַאלג*7 8

 ,ןעהטילב עניורב ,עדניר עטַאלג עיולב

 .רעטערב רַאפ טוג זיא ןוא

 וד ןופ ךיז טדיישרעטנוא ,?ַאנַאטנָאמ" 4

 רעקינַאטָאב יד זַא גינעוו יוזַא עגיביוא

 טימ תועט וּפ-לע םהיא ןעלסקעוורעפ



 .ערעדנַא וד

 רעטעלב עטלעגעילפעג טָאה ,"ַאטַאלַא" 6

 רַאפ טוג ,ַאקירעמַא-דרָאנ ןיא טסקאוו

 .רעטערב

 ַא ןוא ,ריבוס ןיא טסקַאװ ,"ַאלימָאּפ" 1

 1771 ןיא טקעדמנע ,גיכיורטש ,קילרַאק

 ,ַאמ ןוא לורּפַא ןעשיווצ ייז ןעהילב עלַא

 ,ןעיריבוס ,ַאקירעמַא ,ַאנוכ ןיא ךיז ןעניפעג

 דעישרעטנוא רעד .ןערַאגנוא ןוא דנַאלגנע

 "ולב יד ןעשיווצ ךיז טנעקרעד ויז ןעשיווצ

 סנעטצעל ךיו טָאה דנַאלשטיוד ןיא .ןעהט

 ןעכלעוו ,םלוא רעטיור ַא ךיוא טלעקיווטנע

 :ןעמָאנ ןעשונויטַאל םעד טימ ןעפור יו

 עגיטרַארעדעל ַא טָאה רעד ט1עגט5 212

 לעיפ ךיוא טסקַאװ 60 רעמונ רעד .עדניר

 טביולג רעקלָאװ .רד ןוא ,ַאניטסעלַאּפ ןיא

 טרָאד םהיא ןעבָאה רענוציציירק יד זַא

 רעדנעסקַאװ ךיוה ַא זיא רעזעיד .טצנַאלפרעפ

 טוג ווזַא טונ רעבָא זיא ,בווב רעטנַאגעלע

 שולגנע ןיא .ערעדנַא וד וו רעטערב רַאפ

 ,/םלוא" :שטייד ןיא ,'םלע" :רע טסווה

 :.צנַארפ ,/םלעָא" :שונעד ,"םלוי" :שימהעב

 :שינעילַאטוא ,"םלָא" :שידנעלַאה ,"םרָא"

 ?ָאמלָא" :.גַאּפש ,"םעלוא" :שיסור ,"?ָאמלָא"

 ."ַאפלוש" :שורַאגנוא ןוא ,"םלֲא" :שידעווש

 ,קיד סיפ 8 ויב טסקַאװ רענַאקירעמַא רעד

 עזעוד טכרגרעד רע ןעוו .ךיוה סיפ 70 ןוא

 ןיא ןעביוא ןופ ךיז רע טלַאּפש ,טייקכיוה

 000 ערעיוו עשימלוא

 סיוא ךיז טיירּפש ןוא ןעייווצ

 רעטעלב ענייז .ןעטייז עדווב ךָאנ

 8 ווב 4 ןֹופ גנעל א ןעכיירגרעד

 .ןערעדַא עדַארג טומ ,לָאצ

 לַאפכרוד םייּב .;שונוצעדעמ

 וד ןופ עדניר יד טרעוו (.ד.ז)

 וצ לעטומ סלַא טכיורבעג ןעמלוא

 ןופ טעטיטנַאוװק יד ןערעטערגרעפ

 ןעמרָאס 6 זיולב .(.ד.ז) ?ןורוא"

 קעווצ ןעזעיד רַאפ ןענעיד ייז ןופ

 עדנעגעג עשיּפָארט יד ןיא ןעסקַאװ עזעיד עלַא

 :(עיּפָאקַאמרַאּפ) ,סירטסעּפמַאק םומלוא
 טכיורבעג םרעוו םיוב ןעזעיד ןופ עדניר יד

 "ולקעג טרעוו יז .ןעקעווצ עשינוצודעמ רַאפ

 .ןעגווווצ עטסגנוו וד ןופ ,גנולהורפ ןיא ןעב

 ןעמונעג רעטנורא ןערעוו ןעלייט ערעביוא יד

 .ןעטלַאהעב טרעו טיוה ערענוא יד ןוא

 ,לעג'סיוו רעילָאק רהוא ןוא טוה רעשירפ

 ןוא ,ןעלקיוו ךיז יז טמהעג ןעקנורט םייב

 ערעניא וד .דנורמוצ ןופ רעילָאק א טגעירק
 וו טוָאלגנוצ רעד ףיוא .טָאלג טכבוולב טיוו

 טכיורבעג לעיפ לָאמא ווא .םעט ןערעטיב ַא

 עדנעקעטשנא ןעגעג לעטומ סלֵא ןעזעוועג

 רעד טימ רעבַא טרעילרעפ .ןעטייהקנַארק

 -עג ךָאנ טרעוו .טעטירַאלוּמָאּפ רהוא טווצ

 רַאפ ךיוא  .ַאלירַאסַאפרַאס טָאטשנָא טכוורב

 וד ןופ םעטיוװיטקַא יד ןופ גנורעפערגרעפ וד

 .ןעריג

 ןופ עכנַאמ (טוצמוו ) ,ערעיוו עשימלוא

 ףָאמש ןעגיצָאר א ןעסעילפ רעמווב-סומלוא וד

 םעד ןופ טעוועטרַאהרעפ טרעו רעכלעוו

 -עולפ עועיד .סיורא טמוק רע ווו טנעמַאמ

 ,ףָאטשנעלהיוק לעסוב א טלאהטנע טווקגוס

 ךַאנ טמוק טייצ רעד טימ ןוא ,שַאטָאּפ רעדָא

 ןעלייט עסיוועג טפול רעד ןופ וצ םהוא וצ

 "עיד ףיוא רע טעדליב יוזַא ,ףָאטש-רעיוז ןופ
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 קי יי א עא עי עי עי עי עי עי עי יי עי קי יה עי עי ימי זיס עי, קייט שי עי ,שיס ,עייט- שיש

 טָאה רע .ךיזרַאפ טנעמעלע ןַא עזייוו רעז

 .הטָארּפַאלק .ּפָארּפ ןופ ןעמוקעב ןעמָאנ ןעזעיד

 .ןעלָאפעג טינ ןעמָאנ רעזעיד זוא ן'סילעצרעב

 רעד לייוו ."קיעג" :ןעפורעג םהויא טָאה רע

 ךיוא טרעוװ טלַאהטנע רע ןעכלעוו שַאטָאּפ

 וצ ךיורבעג םעד ןיא ןילַאקלַא טימ טשימעג

 .רעדלעפ יד ןעגוטסימעב

 -כָאנ ךילטסניק ךיוא ןָאק ףָאטש רעזעיד

 רעזועיד ףיוא רהעפעגנוא ,ןערעוו טכַאמעג

 טומ שַאטָאּפ ןופ טכיוועג עכיילג ַא --:עזייוו

 ּטָאמ-צלעמש ַא ןוא טציהעגפווא ץכעגעז-צלָאה

 רעסַאװ עלעסוב ןיילק ַא טימ ,רעבליז ןופ

 .ןעלעוושפיוא ךיילגטעוו סָאד ,טשומעגכרוד

 גידנעטש ןָא טלָאמעד ןופ זומ גנושימ יוד

 -וווצנוא .טלַאק טרעוו יז זיב ןערעוו טשומעג

 וצ ךָאנ טמוק סעצָארּפ םעד ןופ טויצ רעד ןעש

 ןיטלוא רעד ןוא טפול רעד ןופ ףָאטש-רעיוז

 רע טרעוו ןעכיורבעג רעד רַאפ .גיטרעפ זוא

 -טלויפ ,רעסַאװ ןיא טזעלעגפיוא טייהרעטלַאק

 -לעבעווש טימ טלעדנַאהעב רעדיוו ןוא ,טריר

 .ערעיוז

 ןעמָאנ רעשימָאטַאנַא (0144 ) ,ַאנלוא

 רעד ?עירעטרַא רַאנלוא" .ןעגיובנעלע רַאפ

 -ַאזוצ ןעטלַאה סָאװ יד ןעשיווצ רעדַא-טביוה
 עלַא .םירָא םעד טימ ןעגיובנעלע םעד ןעמ

 םעד טימ ןעדניברעפ ןענייז עכלעוו ןעלייט

 טרָאװ סָאד ןעבעגעגייב טרעוו ןעגיובנעלע

 .טנָארפ ןוא "ַאנלוא"

 ."ריוושעג" .ז ,רעסלוא

 רעשטייד רעטמהירעג ַא ,ַאטטָא עלוא

 ןוא ,1820 וָאסול ןוא .בעג .רעשרָאפ-רוטַאנ

 -וטש ןייז ןָא טביוה .1876 עלַאה ןיא .טשעג

 וצ רעביא רעבָא טהעג ,עיגָאלָאעט טימ םויד

 ןוא ,עימָאנָארטסַא רעד וצ ,עיפָאזָאליפ רעד

 םעד סיוהַא טוג .קוזיפ רעד וצ ךילדנע

 ןוא רעללימ לרַאק םומ "רוטַאנ" לַאנרושז

 ךרוד טמהירעב רהעז ךיז טכַאמ .רעלסיײמזָאר

 -נוגניווש ןופ להָאצ וד ןופ גנונכערסיוא ןַא

 טַאהעג טָאה .ןעברַאפ עלַאקידַאר וד ןיא ןעג

 עדנערידוטש רעד ףוא סולפנויא ןעסיורג ַא

 -טפַאשנעסיוו ערעלוּפָאּפ ענייז ךרוד דנעגווי

 -ולַאקיזיפ" יוד ,"לַאטלעוװ" ןייז .קרעוו עכיל

 -ולטפַאשנעסיװרוטַאנ עניולק" ,"רעדליב עש

 ,"ערהעל רוטַאנ ערעלוּפָאּפ" ,"ןעטפורש עכ

 רעד רעדנואו יד" ,"לייוו דנוא םורַאװ"

 .ךָאּפע רעייז טכַאמעג ןעבָאה ?טלעוו-נערעטש

 וד" קרעוו סולקער ּולֲע ךיוא טייברַאעב רע

 -רעביא ןענייז קרעוו ענייז עלַא טעמכ ."דרע

 .ןעכַארּפש עגינויא ןיא ןערָאװעג טצעזעג

 -ָארּפ עטסערג (טוסגטסז8 ) ,רָאבעלוא

 טימ ךילדרָאנ ךיז טצענערג .דנַאלניפ ןיא ץניוו

 -טסעוו ,קסלעגנַאברַא טימ ךילטסָא ,ןעגעוורָאנ

 -םי ןעשינסָאב םעד ןוא ,ןעדעוש טימ ךיל

 ,סיורג .מָאליק .דַאוװק 102,044 טלַאה .םעזוב

 -נערג יד ןעבענ .רעניואוונויא 977 ,098 טומ

 טרָאד ןענייז ןעגעוורָאנ ןוא ןעדעווש ןופ ןעצ

 סָאד .ךיוה סופ 1000 ןופ גרעב-נעזלעפ ָאד

 ,ןעכייט עגינויא ןופ טרעסַאװעב זיא דנַאל

 גנוקריוו עכלעוו ןעכַאמ וצ דנעגעינעגנוא רעבַא

 עצנַאג וד .סנעירג ןופ ןעסקַאװ סָאד ףיוא

 ,טרעקלעפעב ךַאוװש ,היור רַאפרעד זיא דנעגעג

 עשידעוש יד ויב זוולב .ךילמייהנוא ןוא

 יד .גידנעבעל סיוא ןיוש סע טהעז ןעצנערג

 ,עדיירטעג טימ ךיז טגיטפעשעב גנורעקלעפעב

 .עורטסודניאידלַאוו ןוא ,יירעשיפ ,טכַאו

 סָאװ ,דנַאלּפַאל ןיא טייהקנַארק ַא ,םעלוא

 ַא .ןעשיולפ עטרעביורעג ןעסע ןופ טמוק

 .גנוּפָאטשרעּפ טרָאס

 ןעמָאנ (עדנעסיוו = שיבַארַא) ,ַאמעלוא
 ןהעטש עכלעוו ןעטסירוי ןוא ןעגָאלָאעט וד ןופ

 ווז .םַאלסיא-לוא-ךייש םיוב טסנעיד וצ

 -גילער --םָאמוא (1 : ןעסַאלק 4 ןופ ןהעטשעב

  רעדָא רעגעלסווא-צעזעג--וטפומ (9 ,עזעי



 (4 ןוא ,רעטכיר -סידַאק (8 ,ןעטַאקָאוװדַא

 טדָאטש עגוטכיוו עדעי ןיא .םינוה =ןענוזעמ

 א ןעבָאה ייז ןוא ,ןַאמעלוא יד ןַארַאפ ןענייז

 .קלָאפ םעד ףיוא סולפנייא ןעסיורג

 (001658 ,םַאילליוו רעטלָאװ סעלוא

 ,סרעולעה .טס .בעג ,רעלַאמ רעשילגנע טא. לא

 עגירהעי 10 ןייז ןיא טרעוו .1848 סרעשזד

 "עדַאקַא לַאיָאר רעד ןיא ןעמונעגפווא רעטלע

 "לוזער עטוג ןעזייוו וצ ןָא טגנאפ ןוא ץימ

 ךיו רע טמהעג 1870 ןיא .1800 ןיא ןעטַאט

 ףיז טרוזילַאיצעּפס ןוא יירעלַאמ טערטרָאּפ וצ

 טַאהעג טָאה .גנונעקרענַא לעיפ טוט ןירַאד

 ןוא רענולרעב ,רעזוראּפ ףיוא גלַאפרע סוורג

 "עופ ענייז ןעשיווצ .עגנולעטשסיוא רענָאדנָאל

 .שט :ןעגייז ןעטערטרָאּפ עטנעכיוצעגסווא על

 לַאנודרַאק ,ןאמוינ לַאנידרַאק ,ןיוװרַאד

 .ןָאסוררַאה .דערפ ןוא טטרעבָאר דרָאל ,גנוסעמ

 "טסנוק ןופ טפיוקעג ןערעוו רעדליב ענייז

 .רעלדנעה

 רענייא ,מָאשיב רעשיטָאג ַא ,סטליפלוא

 סָאד טעטיורברעפ ןעבָאה סָאװ עטשרע יד ןופ

 .ןעסַאר עשונַאוװַא יד ןעשיווצ םוטנעטסירק

 ןוא 888 ןיא .טשעג ןוא 812 ןיא .בעג

 ילָאפרעפ ןעטילעג טָאה .לָאּפָאנוטנַאטסנַאק

 טםימ ןוא רעשרעה ענעדעישרעפ ןופ ןעגנוג

 עייג ןעניפעג רע טָאה גנוגלָאפרעפ עיינ עדעי

 רעכוורסולפנייא ןא ןעזעוועג זוא .רעגנעהנַא

 רעד טימ ןעועוועג טנַאקעב זיא ןוא רענדייר

 .ךַארּפש עשוכורג ןוא עשיערבעה ,עשיטָאג

 םוכלמ ויב ך"נת רעזנוא טצעזרעביא טָאה רע

 ןוא גנוצעזרעביא עשינירדנַאסקעלַא רעד םיוא

 ןעבָאה ןעטָאג יד .ןוירַא ךַארּפש עשיטָאג רעד

 רַאֿפ גנוצעזרעביא רעזעיד טימ טנעידעב ךיז

 .ָאוצַאנ א ןעזעוועג ןענייז ייז יו גנַאל יוזַא

 ןעטס ןיא וו זוא טכאפליפרעפ גידנעייז טונ

 ןוא ןוא ןעגנאגעג ןעריולרעפ טרעדנוהרהָאו

 עלַאה ןּוא דרַאנרעב טָאה טרעדנוה-רהָאי ןעפ9

 רעטסוולק ַא ןוא רהוא ןופ לויט א ןענופעג

 970 | ןווטשלוא --- םעלוא

 טעמרַאּפ ףיוא ןעבורשעג זיא יז .ןעדרעוו ןופ

 ןופ ןעטומגוא .ןעבַאטשכוב עטרעבליזעג טימ

 עלַאה ןיא דרַאנרעב טָאה טרעדנוח-רהָאי ןעט9

 רעטנוא טנאקעב ווא וז .טקורדעגרעבוא רהוא

 תעב ."לעביב עשולופלוא יד" ןעמָאנ םעד

 גנוצעורעבוא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע

 ווולב טריטסיוקע ךַארּפטש עשיטָאג וד טָאה

 טוב ןלופא טָאה יז .ךַארּפש עדנעדיור ַא טלַא

 .מעבַאפלַא ןעדנעגעינעג םענעגייא ןַא טַאהעג

 ןופ גנושימ א ךרוד ןעפַאשעג רע טָאה סָאד

 םימ ןעכווצ עשיכורג ןוא עשינור ,עשיטָאג

 עועיד ןיא .ןעגנורעסעבסווא ענעגיוא לעסיבַא

 טרהיפעגטימ ןעטָאג יד רהיא ןעבָאה טפורש

 יַאמוא ךרוד גנורעדנַאװ רעייז ףיוא ךיז טימ

 ןוא ןעגָאלָאליפ .ןעינַאּפש ןוא ,ןעלוַאג ,ןעיל

 יד ףיוא טרעוו ןעּפַאנק ַא ןעגיול ןעגָאלָאעט
 רהוא ,גנוצעזרעביא ןייז ןופ טיוהטקערַאק

 טקַאפ םעד ןיא זוולב טהעטשעב טייקגוטכיוו

 ווא עקרעוו עשיטַאמַארג רַאָאּפ ַא ץוח ַא זַא

 ןעבילבעג ויא סָאװ קרעוו עגיצנייא סָאד יו

 ןעציטָאנ טוול .רוטַארעטיל עשיטָאג רעד ןופ

 רע טָאה ,רעגלָאפכָאנ ענייז ןוא םהיא ןעגעוו

 .םוטנעטסירק-סעשיַאזָאמ ַא טגודערפעג

 עניוא (עיגָאלַאטומ עשידרָאנ) ,אנורפלוא

 זיא עכלעו תוליתב עטסנהעש יד ןופ

 ןוא (.ד .ו) ןּודָא ןופ ןערָאװעג טרהיפרעפ

 םעד ,לַאבמייה ןעריובעג טָאה יז ןעמעוו ןופ

 .ןעלמיה יד ןופ רעטכעוו

 ."ןָאיּפרַאקס-עעז" .ז ,רעקלוא

 רעדנעטיידעב ַא ,דלַאּפָאעל ןיימשלוא
 טרופ ןוא .בעג .רעמהענרעטנוא רעשירַארעטול

 .1899 ןילרעב ןיא .טשעג ןוא ,1896 ןערעייב

 ,"גנוטייצ רענילרעב יד" טעדנורגעג טָאה רע

 ,"טסָאּפינעגרַאט וד7 ,'םווה עשטויד וד"

 רעד ןעזעוועג זיא ןוא ,?טסָאּפידנעבַא יוד"

 ףךיו טנעכווצ רע .?רָאזַאב" ןופ רעטיטנעגייא



 ַאלוטַאמוא --- -מוא 01

 גנוהיצעב ןייז ןיא טייקכולשנעמ טימ םוא

 רעטייברַאטימ ערעייז ןוא ערעטקַאדער ּוד וצ

 -עדנַא יד טרהופעג ךיז ןעבָאה סע יוו שרעדנַא

 ךיוא טָאה רע .טייצ ןייז ןופ רעגעלרעפ ער

 -ריב םעד ןיא עלָאר עדנעטיידעב ַא טלעימשעג

 ןיא דילגטימ ַא ןעזעוועג זיא רע .ןעבעל-רעג

 ךיוא ךיז ןוא ,גנוטלַאוורעפ עשיטדָאטש רעד

 -נעקנַאדעג ןייז טוט טנעכייצעגסווא טרָאד

 .ןהיז 4 ןעזָאלעגרעביא טָאה רע .ּפָאק ןעכייר

 .עיסעּפָארּפ ןייז ןיא ןעבילבעג ייז ןענייז עלַא

 -ויטׁש ַא "םורַא7 ןופ טצריקעגבָא ,-מוא

 טרעוו .םורַא דנוא םורַא ="םודעמוא" רעג

 -יאערבעה ןופ ןניז םעד ןיא טכיורבעג ךיוא

 -וורש רעביירש עדנעסיוונוא ."'ידכב" ןעש

 ןעביירש ןעפרַאד ייז ואוו טרָאד -םוא ןעב

 -ַאבנוא טַאטש טנַאקעבמוא רעגווטש א ,-נוא

 :טביירש רעדנעסיוונוא ןַא רָאג .טנַאק

 ?.גוגנעהבַאנוא" טַאטש 'גיגנויּפָאמוא"

 ןופ רעטכָאט וד (.לָאטימ .דניא) ,8מוא

 ןוא יז .ַאװיש ןופ יורפ יד ,יַאװַאמיה

 טימ ךיז טָאה ַאוװוש זַא ןהעש יווַא ןערָאװעג

 רהָאי 80.000 ראפ טבעלעג ןוא טבעולעג רהוא

 .ןעכַאמ רעגנאווש טנעקעג טינ רהיא טָאה ןוא

 טָאה יז זַא סעכ ןיא יוזא ןערָאװעג זיא יז

 טינ ןעלָאז ייז ןעניטעג עלַא ןעטלָאשרעּפ
 ףיורעד .רעדניק ענייק רהעמ ןעריעבעג

 וד ראפ ןעפרָאװעג ןעניטעג עלַא ךיז ןעבָאה

 רע ןעטעבעג םהיא ייב ןוא ַאמַארב ןפ םיפ

 .טרעקלעפעבנוא ןעלמיה וד ןעזָאל טונ לָאז

 רע ןוא טרעהרעד הליפת רעייז טָאה ַאמַארב

 .טימ ןעבָאה הנותח לָאז ַאװוש ןעסייהעג טָאה

 רהוא ךרוד ןוא ,רעטסעווש ערעטלע סַאמוא

 -לעפעב וצ רעטעג עיינ ןעגנערב ַאוװיש לָאז

 עגנַאג .ןעזעוועג זיא יוזא .ןעלמיה יד ןרעק

 ןוא .ַאװיש ןופ ןערָאװעג רעגנַאװש זיא

 רעגנַאװש .ַאמוא ףיוא זוא רהיא בעילוצ

 ןופ עטכישעג יד ָאד ךיילגרעפ --- .ןערָאװעג

 בקעי ןופ יד ךיוא ןוא ,הרש ןוא רגה םהרבא

 רעזנוא ןיא ,ןעטסנעיד ערעיוז טימ האלו לחר

 סָאד ָאד ךיוא זיא דנעלַאפפיוא .לעביב

 ןעשיערבעה םעד טימ "ַאמוא" טרָאװ עשידניא

 .םא רעדָא ?המָא"

 ןיא ךיימ ַא ןופ ןעמָאנ ,אליטַאמוא

 סולפ-נעבענ א .(סטייטסידעטיינוי) ןָאגערָא

 וד סווא גידנעגייטש ,ַאיבמולָאק ךיוט ןופ

 150 ןופ קערטש א ףיוא סנייטנַאמ עיולב

 -ָארּפ ַאילַאטמוא יד גידנעפיולכרוד ,ןעליימ

 םעד טימ ךיז טגינווארעפ רע ואוו ,ץניוו

 -םעד טימ ןעמַאזוצ טעדליב ןוא ַאיבמולָאק

 -ַאו ןוא ןָאגערַא ןעשיווצ ץענערג א ןעטצעל

 טדָאטש עטסערג וד זוא ןָאטלדנעפ .ןָאטגנוש

 ןופ געו םעד ףיוא ןעגיל סָאװ עלַא ןופ

 .ךייט ןעזעיד



 074 ןַאמוא

 ןעזעוועג ,אנוַארקוא ןיא טדָאטש ַא ,ןַאמוא

 עינרעבוג רעד ןיא גורקָא ןַא דנַאלסור רעטנוא

 118 רעדָא ,רעטעמָאליק 987 ןוא .וועיק ןופ

 ףיוא ,טדָאטש עטצעל רעד ןופ ךילדיז ןעליימ

 טלַאה .ַאקנַאמוא ךייט םעד ןופ ןעטייז עדייב

 -לעפעב ַא ןוא ,סוורג רעטעמָאליק .דַאוק 7

 ערהיא .רענוואוונווא 822,038 ןופ גנורעק

 "רעקוצ ,תואובת :ןענייז ןעטקודָארּפיביוה

 -רַא ערעדנַא ןוא ,סעינרַאליטסיד ,עיצַאקירבַאפ

 .עועיד טימ ןעדניברעפ ןענייז עכלעוו לעקיט

 ןַאמוא ןוא ךילגנורּפשרוא : סעכולטכושעג

 "וש וצ גנוטסעפ ַא סלַא ןערָאוװעג טעדגורגעג

 .עלעפרעביא עשיראטאט יד ןעגעג ןעליוּפ ןעצ

 גנוטסעפ וד ןעבָאה ןעקַאזַאק עשיניַארקוא וד

 ןעקַאולַאּפ וד .ןעקַאילַאּפ וד רַאפ ןעטלַאהעג

 רעייז ןעבעגעג טיג ןעקַאזָאק יוד ןעבָאה רעבָא

 ןעגעג םורַאד ייז ןעבָאה .טייהוירפ סנָאיגילער

 -ַאה יווז ,1068 ןיא טריטלָאוװער ןעקַאילָאּפ וד

 -וואוונויא וד ןוא טרעדנולּפעג טדָאטש יד ןעב

 -נוא יד .טביורעב ןוא טגרה עג ךילקערש רענ

 רָאטָאימ זיב טרעהעגפיוא טינ ןעבָאה ןעהור

 טגיגיורעגסיוא טדָאטש וד טָאה רעסיורג רעד

 "עגרעבירא (1719ןיא) רעניואווניוא יד ןוא

 -עּפש .רעּפעינד ןופ טייז רענעי ףיוא טקיש

 טפאשרעה ןייז יקצָאטָאפ ףַארג טגורק רעט

 םעד 1706 רהָאְו ןוא טצנַאלפ רע ןוא קירוצ

 טנווה טסייה רעכלעוו ןעטרָאג ןעטמהירעג

 .דרע רעקַא 990 טלַאה רע  .'דָאס-ןוצוראצ"

 ןא ןעדניברעפ ןזיא ןעטרָאג ןעועיד טימ

 -"רעבורַא ןיהטרָאד זיא עכלעוו עלהוש-יוברעקַא

 רעד טימ ןוא ,סעדָא ןופ ןערָאװעג ןעגָארטעג

 טרָאד ךיו טָאה עלהוש רעועיד ןופ ףליה

 -ַארט עדיורטעג עסיורג יד טלעקוווטנע

 ףָאנ טרָאד ןעדליב .עכלעוו ןענַאיצקוד

 .טדָאטש רעד ןופ טפוקניוא עטסערג וד טנייה

 גידנעטש טרַאד זיא גנורעקלעפעב עשידוי וד

 60 ןעפָארטעב לָאמטּפָא טָאה .סיורג ןעזעוועג

 ויו .גנורעקלעפעב רעצנַאג רעד ןופ .צָארּמ

 טימ טגיטפעשעב טלייטנעטסרהעמ ךיז ןעבָאה

 וד רַאֿפ ןעטקרַאמ טפַאשעג ןעבָאה .לעדנַאה

 ףָאמנייק טרָאד רעבָא ןעבָאה ייז .ןעטקודָארּפ

 ןַאמוא זַא ןעגָאז רעקירָאטפיה .החונמ טָאהעג

 עטכישעג רעד ןוא עלָאר עטסערג וד טלעימש

 .ןעמָארגָאּפ ןופ

 ןיא ןַאמוא ןיא ןעדוי יד ןופ עטכישעג וד

 םורפס עשיערבעה יוד ןוא טנאקעב ,עגיטולב ַא

 ןוא ,,ןמוא חבט" רעטנוא ןעטיוצ עטלַא יד ופ

 דרע רענעי ןופ לָאצ רעדעי ."ןמוא תוטיחש"

 וד .טולב עשידווי טימ ןעטענקעגכרוד ןוא

 ,יקצינלעמכ ךרוד ןעזעוועג זיא הטיחש עטשרע

 רעד ןעוו עטירד יד ,ַאטנָאג ךרוד עטייווצ יד

 וד טרימַאלקַארּפ טָאה רַאצ רעשיסור רעטצעל

 ויב ,עטריפ וד ןוא ,עיצוטיטסנַאק עטנַאנעגָאז

 "נעטשטסבלעז סַאנוַארקוא ןופ גנואיינעב רעד

 רעד ָאד טינ ויא ןעביורשעב וצ ויז .טייקגיד

 ,רעכיב טטכושעג וד וצ רעהעג סָאד ,ןיַאלּפ

 רהעז ןעטייקגיטכיוו עכלעזַא ןענייז רעדיול

 -ושרע טצעל יד ןיא ןערָאװעג טגוסעלכַאנרעפ

 ןעוומ רימ ןוא רעכוב סטכושעג עשידוי ענענ

 רָאָאּפ ַא סנעטסגינעוו ןעבעגנָא ָאד רַאפרעד

 רַאפ לַאירטַאמ סלַא ןעטקַאפ עשיטסירעטקַארַאב

 .רעביירש-סטכישעג עגוטפנוק וד

 וד ןופ טרעגַאלעב ןעזעוועג זוא ןַאמוא סלָא

 טלעטשעג ךיז ןעדוי יד ןעבָאה סעקַאמעדייה

 וד ןעגודיוהמרעפ וצ רעייפ ןעטשרע ןיא

 תוריבג עכלעזַא ןעזיוועב ןעבָאה ייז .טדָאטש

 רעייז זַא ןהעזעגנייא ןעבָאה םואנוש וד זַא

 שטיװָאנַאדַאלמ .ןעריולרעפ יוז טהעג גנונפָאה

 ,טניימעג שרעדנַא רעבַא טָאה רָאטַאנרעבוג רעד

 טנַאטוידַא ןייז טקישעגסיורַא םורַאד טָאה רע

 ַאמעדיוה יד ,ןהַאלּפ ַא טימ דנויפ םוצ ַאטנָאג

 רעד ןיא ןערעוװ ןעזָאלעגנורַא ןעלָאז סעק

 םקונ ךיז ןעלָאז ייז וַאנת םעד טימ טדָאטש

 ןעקַאילָאּפ יד ןעלָאז ייז רָאנ ,ןעדוי יד ןַא ןייז
 ,םריסַאּפ ןווש טָאה סָאד ןעוו .ןעפעשט טיג
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 ןיוש ךיז ןעבָאה רעטרעק עשידוי 8000 ןעוו

 ,טדיוט םעד טימ טולב רעייז ןיא טלעגנַארעג

 וצ ןוהטעגמהענַא סעקַאמעדייה יד ךיז ןעבָאה

 טגיילעגקעװַא ןעבָאה ייז ןוא ,ןעקַאילָאּפ יד

 ןעלָאז ייז ןעדוי יד ןעבענ ןעקַאלַאּפ 0

 טפמעקעג ןעבָאה ייז יו ןעמַאזוצ ןעברעטש

 ַאטנָאג .עשימָאק-גַארט סָאד טמוק ןונ .ןעמַאזוצ

 ךיז וצ ןעגנערב ןעשטיווָאנַאדַאלמ טזָאלעג טָאה

 ייוצ יד סלַא ןוא ,ןעסָאלשעג ןעטייק ןיא

 ןוא ןעפָארטעגנעמַאזוצ ךיו ןעבָאה רעטערעפ

 שטיװָאנַאדַאלמ טגערפ ,עגַאל עטרהעקעגמוא ַא

 וצ העובש ןייד ןעכָארבעג טסָאה וד ,ַאטנָאג"

 -טנע ףיורַאד --"?טפיוקרעפ ךימ וטסָאה ,רימ

 -רעפ שירעכערברעפ טסָאה וד"--- ַאטנָאג טרעפ

 ךרוד םָאה ךיא ןוא ,רימ וצ ןעדוי יד טפיוק

 ןעקַאילָאּכ ענייד טימ ךיד העובש עשלַאפ ַא

 םָארגָאּפ םעד ןיא ."}לעפייט וצ טפיוקרעפ

 ןעדוי יד ףיוא טכַאמעג ןעבָאה ןעסור יד סָאװ

 -וטסנָאק וד טרימַאלקָארּפ טָאה וילָאקינ תעב

 םעד ןעקַאילַָאּפ עגינייא ןיוש ןעבָאה עיצוט

 ,סענַאגילוה יד ףיוא ןעסעיש וצ טַאהעג הטומ

 ךיז ןעבָאה ןעמַאד עשיליוּפ עגינייא ןוא

 .עכילקילגנוא יד רַאפ ןעזעוועג שפנ רסומ ךיז

 רעווש ס'דעמָאהַאמ ,בַאטַאכ ןב ןאמוא

 ןערָאװעג זיא  .דניירפ רעטסעטבעילעב ןוא

 ץנַאג טגעיזעב ןוא טלַאפעב ,684 ןיא ףילַאק

 םילשרי ןוא ,ןעשּפיגע ,ןעיצינעפ ,ןעיריס

 ןופ 097 ןיא גנורעגַאלעב עגיקענטרַאה ַא ךָאנ

 ןעירדנַאסקעלַא רעביא געיז ןייז טימ ."רצי

 -ביב עטמהירעג א ןערָאװעג טעטכינרעפ זיא

 טפַאשרעה ןייז ןופ ףיולרעפ ןיא .קעטָאיל

 56.000 טגעיועב רענַאדעמָאהַאמ יד ןעבָאה

 ,ןעכריק עכילטסירק 4000 טעטכונרעפ ,טדעמש

 טָאה רע .ןעעשָאמ 1,400 טיובעגפיוא ןוא

 "עג ןעכָאטשרעד זוא .לָאמ ןעביז טארייהעג

 דנערהעוו ףַאלקש ןעשיזרעּפ א ןופ ןערָאװ

 טָאה רע .עעשָאמ רעד ןיא ןעטעבעג טָאה רע

 טָאה רע .געט יירד ווולב םעדכָאנ טבעלעג

 יי יי ר א שא א ירא ראי יי א, א א א א

 .געט 8 ןוא ,טאנָאמ 0 טימ רהָאי 10 טרעיגער

 ַא טכַאמעג רעזרעמ יד ןעבָאה טדיוט ןייז ךָאנ

 .בומ-םוי ןעסיורג

 .?םַאיַאק רַאמָא" העז ,םַאיַאק רַאמוא

 (רונשילעבָאנ) ,רונש עשילַאקילבמוא

 ענעריובעגיינ סָאד עכלעוו ףרוד רונש יד

 .ןעכוק-רעטומ םעד טימ ןעדנוברעפ זיא דניק

 עסייוו-וורג א ןופ ןוא יז ("םוקילבמוא" .ז)

 ןופ קירטש רעבָארג ַא יוו טהערדעג ,רעילָאק

 יד ךרוד קיד ךיילג טינ ,סטכער ךָאנ סקנול

 סעשטניא 99 ךעלטינשכרוד ןוא ,גנעל עצנַאג

 דנוק םוצ וצ טרהופ רונש עזעיד  .גנַאל

 -נענעוו קירוצ טרהיפ ןוא טולב עלַאירעטרַא

 יוזַא .ןעכוק-רעטומ םעד וצ טולב עלַאור

 ןוא ןעריובעג זיא דניק סָאד יוװ לענש

 -מוא יד טרעוו ,טרעכיזעג זיא םעהטמא ןייז

 ךויעב ןעדנובעגוצ טסעפ רונש עשילַאקילב

 -עגּפָא ןוא לעּפָאנ ןופ טיירב רעגניפ ייווצ

 טייז ערעדנַא רעד ףיוא לרעש א טימ ןעטונש

 טרַאד לייט רעדנעגנעהסיורא רעד .דניק ןופ

 יד .רעטנורַא טלַאפ ןוא טייצ רעד טימ בָא

 .ןירַא ךיוב םעד ןיא ןייא ךיז טבָארג טשער

 .("טרובעג" העז)

 .בעה (טעמ00008 .טַאל) ,םוקילבמוא
 (.דז) ןעמָאדבַא רעד ןיא לייט א (רובט

 יד ךיוא ןוא ,רונש-לעבָאנ וד טלַאהטנע סָאװ -

 רעטנוא ךיז טניפעג .ביילרעמומ ןיא טבורפ

 -ָאמיה םעד רעביא ןוא ,ןעשירטסַאגיפע םעד

 "רונש עשילַאקילבמוא" יד .לייט ןעשירטסַאג

 גנולקיווטנע רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טלעיּפש

 ןופ טהעטשעב יז .ביול-רעטומ ןיא דניק ןופ

 ,רעדַא רעגיצנייא ןַא ןוא ןעירעטרַא ייווצ

 םוצ דניק ןופ טולב סָאד ןערהיפ עכלעוו

 סָאװ ןעלייט עלַא .קירוצ ןוא ןעכוק-רעמומ

 ןערעוו לייט םענעי ןיא טרָאד ךיז ןעניפעג

 .?לַאקילבמוא" טרָאװ-רָאפ טימ טנעכייצעב

 -ריווקרעמ א ,אנידנַאלנערג ַאלולעבמוא

 1708 ןיא טָאה סע עולעוו טימ םיח-םי עגיד



 רעבמוא --- ארעפולעבמוא

 טלעוו עכילטפאשנעסיוו עצנַאג וד ןעגנולקעג

 סיגטנעק ֹוד ווא טלָאמעד .טייצ רענעי ןופ

 עגידנעבעל יד ןופ גנוטיירברעפ יד רעביא

 ןַא .םיֹרָא רהעז ןעזעוועג םי ןיא םיאורב

 ןופ ןעליימ 90 טָאה רעדנעוייר רעשילגנע

 ןיירא םו ןיא ןעזָאלעגרעטנורא ךיז דנאלנערג

 טייקפעיט רעד טיוא טכַארבעגסוורא טָאה ןוא

 עיעיד ןופ ןעראלּפמעזקע 9 ,סופ 1410 ןופ

 גגַאזנעצייו א יו סווא טהעז עכלעוו ,היח

 וווצ יד .ןעדנע יד ןַא רַאָאה עגנַאל טימ

 ןוא סוילימ ,טייצ רענעי ןופ רעשרָאפ-רוטַאנ

 וצעגבָא ןוא ןעבירשעב עזעיד ןעבָאה סילע

 -ַאפ רעד ןיא טריצופוסאלק רהיא ןוא ,טנעכ

 טָאה רערעסערג רעד ."ןרעדעפ-םי" עילימ

 ווו ןוא ,גנַאל רעטעמילימ 1808 ןעטסָאמעג

 ןענייז ,ןערָאװעג ןעבירשעב ןענייז יוז רָאנ

 טייז .רוּפש א ןהָא ןערָאװעג ןעדניוושרעפ ייז

 "םו יד ןעשיווצ קשח רעד ךיז טָאה טלַאמעד

 .עכלעזא ךָאנ ןעכוז וצ טקעוועגפיוא רעשרָאפ

 ןוא ןַאעצַא ןעשיטנַאלטַא ןופ טייקפעוט יד

 ןוב ,ייז רַאּפ טא סגנילבעיל ַא ןערָאװעג

 רעשרָאֿפ ןעשידעווש םעד 1871 ןיא ווא סע

 "קע ַאוַא ןעגירקוצסיורַא ןעגנולעג להַאדנול

 םעד רעטנוא ףעיט סופ 9400 ןופ רַאלּפמעז

 רעשרָאפ רעבלעזרעד טניפעג רעטעּפש .רעסַאוו

 .דנַאלנערג-דרָאנ ןעבענ רַאלּפמעוקע רעדנַא ןיוא

 ןענופעג ןיוש טרָאס ַאזַא זיא רעטעּפש ךָאנ

 זַא .ה.ד ,עדנעגעג עטלַאק יד ןיא ןערָאװעג

 .טַאמילק ןייא ןיא אקוד טינ ןעבעל ויז

 ןופ עילימַאפ-נעצנַאלּפ ַא ,ארעפילעבמוא
 עצנַאג יד רעביא טיורּפשרעפ ןענויז סע עכלעוו

 ןענייז עכלעוו ןעגנוטַאג 1800 ךרעב טלעוו

 -סרהעמ ןעסקַאו .ןעּפורג 900 ןיא טלייטעג

 "עג ענעדעישרעפ טימ ,גיטרַא-רעטיירק סנעט

 עגילייטפניפ ןעבָאה ייז .רעטעלב עטמרָאפ

 -רַאפ-נעדעישרעפ טימ ןעמונעגמורא ,ןעכלעק

 ךייר זיא ןעמָאז רעד .רעטעלב-נעמולב עגיב

 ןערעו יהיו ןופ עלעיפ .סווו"ווא ןיא

 ןוא ןעווופטש וצ ץריוועג סלַא טכיורבעג

 ןעטלַאהטנע רייז .ןיצודעמ רַאֿפ עלעופ

 -ָאטש עגיטרַא-צרַאה ןוא ןעליוא עשירעהטע

 ,גוטפיג ךיוא ןענייז ייז ןופ עכנַאמ ,ןעפ

 "ַאדיטעָאפַאזַא" וד .גוקנוטש רהעו עכַאמ ןוא

 טרָאס עזעיד ןופ ענווא ךיוא זיא (ד)

 (.ד .ו) "דוסינַא" רעד ןעגעגַאד .רעקנימש

 רהעז א ןעבָאה עכלעוו יד ןופ סנווא זיא

 ןעצנַאלפ וד ןופ עלעיפ .ךורעג ןעמהענעגנַא

 ןענייז עילימַאפ עזעיד וצ ןערעהעג סָאװ

 ןעדליב ייז סָאד רעלוּסָאּפ ווזא טנייה ןווש

 -זויּפש ןעכילשנעמ םעד ןיא לייט ןעסיורג א

 ,קַאנרעטסַאּפ ,ןערעיומ :לעיּפשוובוצ .לעטעצ

 יז תעב .ג .ד .א ורעלעפ לעמיק ,רעדנַאירָאק

 עשיניצידעמ יד טָאה ןעמוקעגפיוא ןענייז

 -נַאלפ עזעיד ןיא טָאה יז זַא טביולגעג טלעוו

 ,תואופר ןופ לַאװק ַא טקעדטנע עילומַאפ-נעצ

 "רעפ וצ ןעפלָאהעג לעיפ רהעז טָאה סָאד

 יטלעו עלַא רעביא ןעצנַאלּפ עזעיד ןעטיירב

 ,ןעזעוועג טויג ךָאנ ןענייז ייז ואו ןעלייט

 יד ןופ ייז ןענייז ךמס ןעבלעזמעד ףיוא ןוא

 .ןערָאװעג טרווװָאטלוק רענטרעג עטסניהעפ

 רעייז טייצ רעד טימ ןעבָאה רעניצידעט וד

 "עג ןענייז עלא ןופ ןוא ,ןהעזעגנווא תועט

 רעד ןוא .דוסינַא" רעד זיולב ןעבילב

 .םוירָאטַארָאבַאל סרעקויטּפַא ןוא ?"לענעפ"

 סלַא ןעזעוועג טמַאדרעפ לָאמַא זוא קַאנרעטסַאּפ
 םיריוטקָאד יד טָאה ןעמ ןעוו רָאנ ,םס ַא

 ײופידָאמ ויז ןעבָאה לייטנעגעג סָאד ןעזיוועב

 ןוא רע זַא טגָאזעג ןוא לויטרוא רעיוז טריצ

 .ווולב ןעשנעט עכנַאמ ראפ גיטפיג

 (9ס600353 02 ,רעבמוא

 עילימַאפ רעד םיוא לעגיופ רענַאקורּפַא ןַא

 ,זלַאה ןעקיד ןעצרוק א טומ (21461426)

 ץיפש םיוב ,גנַאל ןוא ךיוה לעבָאנש רעד

 "ורעדעפיפלעווצ א םָאה .רעטנורא ןעגיובעג

 קיּפושט םענהעש א טָאק ןרעביא .ץנַאװש ןעג
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 עי עיטשי שייה עי טייפ עי עי עי סיימ עי עמ עי עי עי עי עי עי עי עי

 סיואכרוד טעמכ זוא בראפ יד .ןרעדעפ ןופ

 גנואווש וד .(רעבמוא) ןיורב סעטנערבעג א

 םעד ףיוא ,עגירביא יד סלא רעלקנוד ןרעדעפ

 ןעגיוא וד .גוצנעלג ןרעדעפ יד ןענייז ןעקיר

 ןייז .ץרַאװש לעבָאנש רעד .ןיורב-לעקנוד

 : ךילנהעוועג זיא רעּפרעק

 .גנַאל רעמעמיטנעס 6

 טםיורב רעטעמיטנעפ 4

 טיירּפשעגסיוא טינ רעמעמיטנעס 1

 .ץנַאװוש רעד רעטעמיטנעפ 0

 רע .רעטכעלשעג עדייב ראפ טליג סָאָאמ יד

 .עזייוו ןערָאַאּפ ןעטלעז ,ןיולא טפָא טרעדנַאװ

 םעד טימ ךיז רע טלעיּפש טרעטשעגנוא ןעוו

 ןוא ןרעדעפ ענייז ףיוא טלעטש .קיּפישט

 לעטש ןיוא ףיוא טהעטש .רעדינ ויז טגייל

 ךרָאטש רעד ווו טהילפ .טייצ עגנַאל ַא רַאּפ
 םייב .בָאר ַא יו ןעטייוו ןופ סיוא טהעז ןוא

 רע טהילפ ןנוז-נעגרָאמ רעד ןופ טירטנייא

 ווו גָאט ןרעכיא טציז .ךיוה ץנַאג טפאהבעל

 ןוא טפָא ךיז טדָאב .ןעפָאלש טלָאװ רע

 רע .עקשטַאק ַא וו רעסאוו ןעדנעמָארטש

 ,סעבַאשוד ,ןעלשומ ,שיפ ןופ ךיז טזייּפש

 ןעוו .םרעוו ןוא ןעסבערק ,ןעגנַאלש עניילק

 דלַאב טינ רע טהילפ טגָאיעג ךיו טלהיפ רע

 וצ טרַאו ןוא געוו קערטש ַא בָא טפוול רָאנ

 רָאנ טהילפ רע .טלַאה רעגעי ןייז יוװ ןהעז

 -נעט םעד ראפ ךיז טקערש  .הרירב ןייק ןעוו

 -נעזעור זוא טסענ ןיוז .גינעוו רהעז ןעש

 ,םייל ןוא ןעגייווצ סיוא יז טיוב רע ,סיורג

 רעטעמ 9 טפָא ,טימ רעד ןיא לעּפיק א טימ

 םינ גנַאגנויא רעד .רעסעמכרוד ןיא סיורג

 -נעוונוא .ןעכעירקכרוד ןעק רע סלַא רעסערג

 -ורּפמ ַא ןופ יוװ טיובעג ,ןרעמיצ עגינווא גיד

 .דנַאה-רעטסיימ עוויטימ

 ןוא דעילגטימ ַא ,זיומרעדעלפ-רעבמוא
 -עב עכלעוו ,"רערעטַאלפ-גרעב" עילימַאּפ רעד

 ,סיורגילעטימ זיא רע .רענויצ 82 וצ ןעציז

 סעּפע ויא בייל ןייז .רעטעמיטנעס 10 ךרעב

 עטיירּפשעגסיוא יד .רעמעמיטנעס 9 יוװ רהעמ

 ןערעדנַא םוצ ץיּפש ןיוא ןופ ןעטסעמ לעגעילפ

 זיא רעּפרעק ןופ טייז ערעביוא יד .טנעס 6

 -לעה סָאװטע טייז ערעטנוא יד ,ןיורב-לעקנוד

 דעלקנוד רעילָאק יד זיא דנעגוי רעד ןיא .רעל
 ןענייז ןערעיוא עגיטיוה-קיד יד .רעניור ןוא

 וד .גיברַאפ-ייווצ ןענייז רָאָאה יד ןוא ,ןיורב

 ץרַאווש-לעקנוד ןענייז רָאָאה יד ןופ לעצרואוו

 ַא ץלעּפ ןייז טיג סָאד .רעלעה ןעציּפש וד ןוא

 -עג יז טָאה ןעמ .ןעהעוסיוא סענהעש רהעז

 ,לעוניא-בלַאה עשיװַאנידנַאקס יד ןיא ןהעז

 -לַארוא יד ןעשיווצ דנַאלסור ןעכילדרָאנ ןיא

 -פיוא ךיז ןעבעיל ייז .ןעצניוװָארּפ עשיַאטלַא

 ןרעדנַאו ייז .גרעב עכיוה יד ףיוא ןעטלַאהוצ

 ךורבנויא םעד טימ עזייר יד ןָא ןעביוה ,טייוו

 דלודעג עגידריווקרעמ ַא ןעגייצ .ןעגרָאמ ןופ

 ןברק ַא ןהעזרעד ייז ןעוו רעבַא ,ןעדוול וצ

 ןעגיטסַאה ַא טימ ףורַאד ךיז ייז ןעפרעוו

 ןיא ןערעטניוו ייז .רעלדַא רעד יו גנואווש

 ויז .ןרעמַאקיצלָאה ןוא רעזייה ןופ רעכעל

 ווז רָאנ ,ערעדנַא יד יװ טינ ךיז ןעגנעה

 ןעטלַאּפש יד ןעשיווצ ןיירַא ךיז ןעּפוטש

 ףווא ּפעק יד גידנעטלַאה רעכעל ןיא רעדָא

 ןעצנַאג םעד ךרוד ןעפָאלש ייז .ןעסיוא רד

 טימ ףוא ןעכַאװ .ןעכַארברעטנוא-נוא רעטניוו

 לעבייוו סָאד .גָאט סגנולהירפ ןעטשרע םעד

 סלַא רהעמ ןעטלעז טלעוו רעד ףיא טגנערב

 .רעדניק ויווצ
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 סָאד טנוימ ןעשינויטַאל ןיא ,ַארבמוא

 ןעבָאה רעמיור יוד .(ןטש) ןעטַאש טרָאװ

 טסאג רענעטעבעגנוא ןַא זוא רע זַא טביולגעג

 רע זַא ,םענעטעבעג םעד ךָאנ טהעג סָאװ

 = ןָארטַאּפ ןייז סָאװ סָאד ןופ ןעציטַאנ טמהענ

 .טוהט רעדָא טגָאז --- טיולגעב רע ןעמעוו רעד

 ןופ ןעמָאנ :עימַאנַארטסַא ,שרבמוא

 "ץדנַא רעד ףיוא ךיו טהעז סָאװ ןעטַאש םעד

 סָאד ווו רעפרעק ןעטעטכיולעב ַא ןופ טייז ער

 ףיוא הנבל רעד ןופ טייזקיר רעד ףיוא טזייוו

 ןוא ַארבמוא םעד םורַא דנַאר רעד .דרע רעד

 ,ארבמוא רעד יווװ לעקנוד יוזַא טינ רעבא

 טסיוה ןוא ,םורַא עזירפ ַא יו סיוא טהעז רע

 טזָאל ןעטסעב םוצ .?ַארבמוא-ענּפ/ :;םורַאד

 "ארבמוא-ענפ" רעד טימ "ַארבמוא" וד ךיו

 ןעשיווצ טהעטש ןוו יד ןעוװ ןעטכַארטעב

 "ווא ןוא ןעסיורג א םענווא ,רעפרעק ייווצ

 לייט רעדנעטכיולעב רעד .םעגיולק ַא םענ

 ףיוא קירוצ טריטקעלפער םעניולק םעד ןופ

 .ןגוו טייז ערעדנַא רעד ןופ ןעסיורג םעד

 "מכול ייווצ טגעירק רעסיורג רעד

 ףיוא טעדליב ןנוז רעד ןופ רעד .ןעמַארטש

 םעד ןופ רעד ןוא זיירק ןעסוורג ַא םחוא

 "ַארבמוא" יד ;וויוק ןרענוילק א םעניילק

 ףיוא טלָאמעד ןעדליב ?ַארבמוא-ענפ" ןוא

 "געגער ַא ןופ דלוב ַא רפרעק ןעסיורג םעד

 .ןערילָאק יד ןהָא ןעגיוב

 ָאולַא

 ןעמָאנ רעשינייטַאל (000:ג4) ארבמוא

 עלעיפ ךיוא רעבָא טָאה ,"שיפ-דנוה" רַאפ
 ןויא ןופ ךיז ןעּפעלשרעפ סָאװ ןעמענ ערעדנַא

 ןוא דנַאלגנע ןוא .ןיירא ןרעדנַא ןוא דנַאל

 ,שופ טרָאס רעדנַא ןַא רָאג ןיוש שיופ-גָאד

 ןוא רע .ןעמָאנ רעשינייטַאל רעזנוא םורָאד

 "דנוה םוצ טנהָאנ טהעטש סָאװ רעגיצניוא רעד

 "ומַאפ עצנַאג וד (981 .ז ,8 .ב םהערב) טכעה

 טסיוה טגנַאלעב שיפ רעזעיד רעכלעוו וצ עיל

 .םיורג טינ טסקאוו רע (()עג0ז16426)

 טָאה .גנַאל רעטעמוטנעס 9 זיב סנעטסכעה

 ,ןעסָאלּפ עטקנעלעג טימ ,ןעקיר ןעטיירב ַא

 ווא .ןעסָאלּפ-רעטניה ןוא -כווב עטקנעלעג ןוא

 ,בייפ ןרעביא ןעפיש עסיורג טיט טדוולקעב

 ענעטעמַאס ענייפ טָאה .ןעקַאב ןוא ּפָאק
 ןוא רעפעיק-רעטנוא וד ןעשיווצ רענויצ

 םעד ףיוא זוא רעילָאק ןייז ..רענווב"נעמואג

 "לעה םעד ףיוא ןוא ןיוובילעקנוד ןעקיר

 טרעגַאלעב זיא רעפרעק רעד .ןיורביטיור

 ןעקעלפ ןוא ןעטקנוּפ עגיסעמלעגערנוא טימ

 -עולָאק עכולטיור"רעפוק ןוא עלעגילעה ןופ

 עיגולבורטש א טפיול טייז רעד ףיוא .ןער

 ןעסָאלפ יד .(לעקעה) רעילָאק עבלעז רעד ןוו
 ,ןיורב ןענייז לעדייו םעד ןוא ןעקיר ןופ

 ןעסָאלפ-נעקור וד ןיא .סָאלב טשער יד ןוא



 טייפאשייפשיי שיפן עי יי עי שיט טיפ ,(פיפעשיס שיט שיסט שיט קי שיט שיט שיט יי עי שיט איר שי שי יי שי ישי עי יע יש רעיא עי שי ישי א

 -הָארטש ענוולק 18 ןוא עסיורג 8 ָאד ןענייז

 ןוא רעסיורג 1 ןעסָאלפ-טסורב יד ןיא ,ןעל

 16 לעדייו ןופ יד ןיא ןוא ,עניילל 9

 ןופ ןעּפורג ןיא טבעל רע -- .ןעלהַארטש

 םורַא ,שיפ ענעדעישרעפ

 רע .ןעדָאב ןעגימוולש ַא ףיוא ןעטסבעילמַא

 ןעמ טניפעג עגינייז יוד טימ .ןעטלעזו טסע

 םייב .עּפורג א ןיא 0 רעדָא 9 וצ םהיא

 -כיוב ןוא יטסורב יד רע טגעוועב ןעמיווש

 ,ןהעג םוצ סופ יד טגעוועב ןעמ יוו ןעסָאלפ

 עלענש רע טכַאמ ןעסַאלפ-נעקיר יד טימ

 טהעז ןעמ .ןעגנוגעוועב עגימרָאפ-עלַאווכ

 ןופ להַארטש ןעדעי ןעגעוועב וצ טפַארק ןייז

 רע ןעוו וליפא .רעדנוזעב ןעסַָאלפ ענייז

 .ןעסָאלפ-נעקיר יד טימ ךיוא רע טייברַא טהור

 ןעדָאב ןופ ךיז רע טסעיש רעטיצ ַא טימ

 ןעפעש וצ לעגיּפש-רעסַאו םעד ףיוא ףיורַא

 סעצָארּפ ןעבלעזומעד טימ ץנַאג ןוא ,טפול

 ןוא רע ןענַאװ ןופ קירוצ ךיוא רע טמוק

 ןופ) וָאלג א רעטנוא זיא רע .ןעמוקעג

 -רעדנָא רַאפ ןערָאװעג טעטכַאביואעב (לעקעה

 ןעדַארעמַאק 8 טימ ןעמַאזוצ .רהָאי ןעבלַאה

 -עג רעד וצ טניואוועגוצ טכייל ךיז רע טָאה

 ןערָאװעג טרעטיפעג ןענייז ויז .טפַאשנעגנַאפ

 .שיילפ עהיור ךַאלקיטש ענעטינשוצ ןיילק טימ

 ןעמ תעב טּפַאכעגפיוא טינ עזעיד ןעבָאה ייז

 זוב טרַאוװעג ,רָאנ ןעפרָאוװעגוצ סָאד ייז טָאה

 רעד טימ .ןעדָאב םעד ףיוא ןעלַאפעג זיא סע

 רעד ןופ דנַאה רעד סיוא ךיוא ייז ןעסע טייצ

 .טנאקעב ןיוש ןענויז ייז עכלעוו טימ ןהָאזרעּפ

 ןיא ןעבעל ןעלעוסקעס ןופ ךיז ןעגַאזטנע ייז
 טריּפַארק טָאה לעבייוו סָאד .טפַאשנעגנַאפעג

 סע לייוו רַאפרעד ,רהָאי ַא ןופ ףיולרעפ ןיא

 ןוא רעייא טימ ןעדַאלעגרעביא ןערָאוװעג זיא

 טברעטש םיוק .ןערָאַאּפ טלָאוװעג טינ ךיז טָאה

 ןהעג ןַאד טּפַאשנעגנַאפעג ןיא ויז ןופ סנייא

 ייז ןָאק דנַאלשטייד ןיא .ךָאנ עגירביא יד

 טוורבמוא -- ַארבמוא

 / ,עדנעגעג עגיפמוו

 שיט קייפ סייט קייט שיט שיש שיש

 .שיפידנוה ןעמָאנ םעד רעטנוא רעשיפ רעד

 ווז טפיוקרעפ ןוא גיטפוג רַאפ ויז טלַאה רע

 .טונ

 ןענווז ימיל-ַארבמוא ןוא ירעמַארקדַארבמוא

 החפשמ ןייק ןעבָאה עכלעוו שיפ טרָאס ויווצ

 רָאנ ךיוא ןענייז ייווצ עזעיד .םימו יד ןיא

 .ןראגנוא ןוא ךיירטסע ןיא ָאד

 .דרע עניורב שיקריט ַא ,8רבמוא

 ןופ יד ןעשיווצ ךילנחע ויא רעילָאק יד

 רעדלימ ַא זיא סָאד .ןענַאטשַאק ןוא רעבעל

 -גוא-נרעפיצ םעד ףיוא ,ץנַאטסבוסילַארענימ

 ,היור יוװ ךיז רע טלהיפ גנוצ םעד ףיוא .לעז

 רע טלעקיווטנע רעסַאװ ןיא .גיבעלק ןוא

 -עונעמַאוצ עשימעכ ןייז .ךעלעזעלב-טפול

 .דיסקָא-ָארדיהדַאגנַאמ-געזווא ןופ ווא גנוצ

 -לווא רעדָא -רעסַאװ ייב םהיא טצונ ןעמ

 ןיא .ןעדלָאגרעפ םוצ דנורג סלַא ,יירעלַאמ

 עשינלעק :ןעפורעג רע םרעוו לעדנַאה

 .?ַארבמוא

 גרעב עפורג ַא ןופ ןעמָאנ ,ליַארבמוא

 גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,ןעּפלַא-לעטימ וד ןעשיווצ

 טקנופ רעטסכעה רעד .עטורג-רעלטרע וד טימ

 ,דרַאוגנַאל-זיּפ רעד זיא עפורג רעזעיד ןופ

 ַא עדנעזייר יד רַאפ זיא .ךיוה רעטעמ 0

 וצ רעטנורַא ןענַאװ ןופ טקנוּפ סגנילבעיל

 רעד .ןעטפַאשדנַאל ענהעש יד ףיוא ןעקוק

 רעד .ךיוה רעטעמ 2084 טלַאה ליַארבמואדזיפ

 עפורג עזעיד ךרוד טדוונש לָאט רעטסנימ

 .טסעוו ךָאנ טסָא ןופ

 .לעהליוו ךירדעירפ .פָארּפ םיירבמוא

 -ילדנירג ןוא גָאלָאעט רעשיטנַאטסעטַארּפ - ַא

 ןרָאבעגנָאז ןוא .בעג .רעקימורק-לעביב רעכ

 רעטנוא גרעבלעדייה ןיא טרידוטש ,95

 סרעדרעה ןופ טרעטנומעגפיוא .ןרָאהכיוא

 ןיא ךיז טָאה ,קרעוו עכילטפַאשנעסיוװ-כַארּפש
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 רַאֿפ עבעיל עמרַאו ַא

 רעשידוי רעד .ןעטפַאשנעסיוו עשילַאטנעירָא

 וצ לַאװק ַא ןערָאװעג םהוא רַאפ זיא ך"נת

 ןעמַאוצ ךיז טָאה רע .טשרוד ןייז ןעשעל

 "טעמ"ווג ַא ,ןאמלוא לרַאק טימ ןעּפַארטעג

 ןעבָאה עדייב ןוא רעקיטירק ןעשילַאטנעמַאט

 ןעטייברַא וצ דנוב-סנעבעל ַא ןעסָאלשעג ייז

 רַאפרעד .סעיבעג ןייז ףיוא רעדעי ,ןעמַאזוצ

 "סעט ןעטלַא םייב ןעבילבעג טיירבמוא זיא

 ײַאלָאעמ וד" טעדנירגעג ןעבַאה ייז .טנעמַאט

 םָאה טרָאד ,1898 רהָאי ןיא "ןעידוטש עשיג

 ײווטרַאפנוא ענעטלעז ַא ןעזיוועג טיירבמוא

 ןעשידוו םעד ןוא ף"נת םעד וצ טייקכיל

 ַא ןעמוקעב טָאה רע .טווצ רענעי ןופ קלָאפ

 א ןוא ,תלהק וצ עבעול עכולנהעוועגרעפווא

 .םירישה ריש רַאפ גנורעטסווגעב עקרַאטש

 סָאבמוס ַא ןעזעוועג םהוא רַאפ זוא המלש

 -ול עכלעזַא רעטנוא גידנעביירש .המכח ןופ

 יַאװעג ךַארּפמש יד םהוא ויב יא ןעטפַאשנעד

 ףולטנעגייא טָאה סָאד .עגיטפַאהבעל ַא ןער

 1890 ןיא .גלָאפרע ןויז וצ ןעפלַאהעג םהוא

 "וה רעד ןוא רָאסעּפָארּפ ןערָאװעג רע ןוא

 םהוא טָאה סָאד .םעטיורעווינוא רעגרעבלעד

 םויברֲא עשירַארעטיל ןייז טרעטשעג טינ

 ןעבירשעג טָאה רע .ןעצעזוצטרָאפ רעטייוו

 עלַא ןוא טעטכ ןעגַארפ עשיגָאלָאעט רעביא

 עלעיפ ןוא טיוצ ןייז ןופ ןעידעּפָאלקיצנע

 ןעשילביב ןופ רעכיב יד ץוחַא ,ןעטפירשטיוצ

 .ןערַאטנעמַאק

 (ט/מנס1102 (61118082) ,אנירבמוא

 עלעג-לעה עמהענעגנַא ַא ןופ שיפ רענהעש ַא

 "ףןָאמ רעד רעטנוא לעצרואוו ַא טָאה .רעילָאק

 ןעינול עגינויא ךיז ןעהיצ בייל ןרעביא .עד

 "רעבליז ןעקיר ןופ ןָא ךיז ןעביוה עכלעוו

 םוצ עזייוונעפוטש ךיז ןעהיצרעפ ןוא סייוו

 וד .סייוו זוא ךיוב רעד .יוולב זיב לעדייוו

 ןעסָאלפ-רעטנא יד ,ןיורב ןעסָאלפ-נעקיר

 "הָארטש יד .ץרַאװש עגירביא וד ןוא טיור ַא טלעקיווטנע םהיא

 ,10 ןענייז ןעסָאלפינעקיר עטשרע ּוד ןופ ןעל

 וד ןופ ,29 ןעסָאלפינעקיר עטייווצ יוד ןופ

 וד 6 ןעסַאלפיכווב יד ,1/ ןעסָאלפיטסורב

 "חַארמש 17 ץנַאװש ןופ ןוא 9 ןעסָאלפ-רעטניה

 -נעס 66 ןעטלַאהעג טָאה רעטסערג רעד .ןעל

 "עג טנופ 80 ןעגיואוועג ןוא ,גנַאל רעטעמיט

 קַאמשעג ןוא סייוו זיא שיילפ ןייז .טכיוו

 ךעלעשיפ ערענגיילק ןופ טבעל רע .ןעסע םוצ

 "נעלעטומ ןוא םהוא טגנַאפ ןעמ .םרעוו ןוא

 ףעיט טינ זיא רע .רהָאי ץנַאג ַא םי ןעשיד

 ּוד וצ רע טפיול םרוטש םייב .רעסַאװ ןיא

 רעוו .טבעירטעג טלָאמעד ךיז טלהיפ .םעגערב

 רע טזָאל ןעכיירגרעד טלָאמעד םהיוא ןעק סע

 .דנַאה רעד טימ ןעטַאכ םהוא ןופ ךיז

 ןופ ןעמָאנ רעשידומלת רעד זוא ?אתנחצ"

 .(דומלת .ד .גָאלָאַָאז ןָאסניוװעל) שיפ ןעזעיד

 םעד ןיא ןעניפעג ךיז טָאה רע יוו גנַאלווזַא

 ןעזעוועג טביולרע רע זיא (ןעוורעמ) כב ךייט

 ןעועיד ןיא לייוו (89 הרז הדובע) ןעסע וצ

 .ׁשיפ עניירנוא ןעניפעג טינ ךיז ןעבָאה ךייט

 םעד ןיא ןיירַא זיא "אחנחצ" יד יו םעד טייז

 אי ןיוש ךיז ןעניפעג סע ואוו ,ןתיא ךיימ

 ןערָאוװעג ןעטָאברעֿפ רע זיא ,שופ עניירנוא

 גנורהעלקרע ס'ו"שר .(18 הכוס) ןעטע םוצ

 "םינטק םיגד ןימ" ַא ןיא אתנחצ יד זַא

 ןיוש ןעטירטשרעדיוו ןָאסניוװעל ןופ טרעוו

 "םינטק םיגד ןומ" א לייו ןיולַא רַאֿפרעד

 "ממיטשעב ןייק רעכוז ,גנורהעלקרע ןייק זוא

 ײֿהושרַאװ טָאה- רע טגָאז -- י"שר .טייה

 "ומאב" םעד טימ טלעסקעוװרעפ םהוא ךיל

 ,טרָא ןעבלעזמעד ןיא טנַאמרעד טרעוו רעכלעוו

 עדייב ןענייז ייז .עכָארינרַאד וד זיא סָאד

 "רעפ טייוו ךיוא רעבָא ,רעדנַאנַאטימ ךילנהע

 .ןעמרָאפ עגיניוא ןיא ןעדעיש

 19 םווַא טמהענ עילימַאפ ַאנורבמוא יד

 עכלעוו ןוֿפ ,סיניֿפ 110 ןרעב סימ ןעגנוטַאָג



 רעירבמוא --- ןעירבמוא

 קי יי שי ייס יי טיט שיט יי עייס שיט יי שי שי יי קייט שיראק יושר עי יא "סא י 6 ,"ס קי שי שיט קייט שיש עי ויי שיט יי יא

 -ָארט יד ןיא ךיז טניפעג לייט רעטסערג רעד

 ווז ןופ לייט רעסיורג ַא .עדנעגעג עשימ

 ןענייז ייז סָאװ ןירַאד גידריווקרעמ ןענייז

 רעגייטש ַא רענעט ןעסיוטשוצסיורַא גיחעפ

 .טייקפעיט רעד סיוא גנַאלק-נעקָאלג רעד יו

 ןעוהט ייז זַא ןעטּפיוהעב ןעגָאלָאיזיפ עכנַאמ

 ערעייז ןופ ןעסיוטשנעמַאזוצ םעד ךרוד סָאד

 עסיורג ערעייז .רענייצידנולש עטדנוזעג

 .ןעדָאב ץנַאנָאזער םלַא ןענעיד ןעזָאלבמיווש

 רעטייוצ רעד ןופ ןעמָאנ ,?עירבמוא

 ַא םימ סונַארוא םעד םורַא טפיול סָאוװ הנבל

 .ןעליימ 88,800 ןופ טייקטייוו

 ןיא ץניוָארּפ ַא ןופ ןעמָאנ ,ןעירבמוא

 ןוא .,ןעירורטע ןופ ךילטסעוו ,ןעילַאטוא

 עּפ/ :ןעפורעג טצעי .ןעניבַאס ןופ ךילדרָאנ

 ךָאנ טרעוו "ןעירבמוא" ןעמָאנ רעד ."ןעיגור

 טרעוו סָאד .ןעמָאנ םעיונ םעד וצ ןעבעגעגייב

 ןעמָאנ רעשירָאטסיה רעד ידכב ןוהטעג ווזַא

 דנַאלרעטנוא סָאד .ןערעוו ןעסעגרעפ טינ לָאז

 טצענערגעג לָאמַא ךיז טָאה ןעירבמוא ןופ

 זיב .ָאניסע ןופ ,םי ןעשיטַאירדַא םייב

 ָאד ךיז ןעבָאה (.ד.ז) רעירבמוא יד .ָאקיבור

 רעייז ןיא ןעטינוס יד טוימ טגנינייארעפ

 ווז ואוו ,םימיור יד ןעגעג ףמַאק ןעטצעל

 -וור יד ןיא ןעמַאזוצ ןעלַאפעג ךיוא ןענייז

 .ןעהעגוצרעטנוא גיבייא ףיוא ,דנעה עשימ

 .דַאװק 9770 סיורג טנייה זיא ץניווָארּפ יד

 .נעצ טיול) גנורעקלעפעב ַא טָאה ןוא ,ןעלוימ

 .ה.ד .רעניואוונויא 7146082 ןופ (1018 ןופ

 ףיוא רעניואוונייא 189 יוו רהעמ סעמע

 רעדָא ,רעביט ךייט רעד .ליימ .דַאװק ןעדעי

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ךרוד טמיורטש ערעווט

 ןיא ךיז טלעגנעלשרעפ ןוא ָאנרַא ךייט םעד

 עניילק עגינייא .ןעגנוטביר עמורק עלעיפ

 ןעפיול גרעב יד ןופ ןעסעילפ סָאװ ןעכייט

 עלַא ןוא געוו ןייז ףיוא םהיא ןיא ןיירַא

 -ליב ייז .ןעירבמוא ייז ןרעסַאוװעב ןָעמָאזוצ

 ווב לַאפ-רעסַאװ ןייא געוו םעד ףיוא ןעד

 ןעמייוצ ַא ןוא ,ךיוה רעמעמ 180 ָאנולעב

 ןופ ךילטסעוו .ךיוה רעטעמ 78 ַארעגנ ייב

 עשיקסורטע עטלַא יד טגיל ערעווט רעד

 -וגיפ סע ןעמָאנ סרעכלעוו עיגורעּפ טדָאטש

 םעד ןיא .ַאורבמוא טימ ןעמַאזוצ טצעי טריר

 יד ןעזעוועג טרָאד זיא טרעדנוה-רהָאי ןעט52

 סע ואוו ,עלהושדרעלַאמ עטמהירעג-טלעוו

 ָאיגורעּפ ןופ רעדליב טנייה ךָאנ ךיז ןעניפעג

 .רערהעל סלעַאּפַאר

 ןהֵאב ַא .גרעב טימ טצעזעב זיא דנַאל סָאד

 .םיור ךָאנ ץנערָאלפ ןופ ייז ךרוד ךיז טהיצ

 ןענייז ןעירבמוא ןופ טדעטש עלַא טעמכ

 ךרוד ןעפיול ןענהַאב יד .גרעב ףיוא טיובעג

 ןעמ זומ ןָאיצַאטס עדעי ןופ ןוא ןעלָאט יד

 "רוא וד .ןיירַא טדָאטש ןיא ןערעטעלקפיורַא

 טשרעה ןעלָאט ןיא סָאװ זיא ןופרעד ךַאז

 ןעבָאה רעזייה-פרָאד יד .רעבעיפ ַאירַאלַאמ

 -םרוט ןוא סַאדנערַאװו טימ רעכעד עכַאלפ

 .ןעּפערט עטהערדעג עגיטרַא

 -ָאדניא עלעיפ יד ןופ רענייא ,רעירבמוא

 רהעז ךיז ןעבָאה עכלעוו ,םיטבש עשינַאמרעג

 רעייז .ןעילַאטוא ןיא טצעזעב גיטייצ-הירפ

 -סורטע יד ןעשיווצ ןעזעוועג זיא ץיזיניואוו

 םעד ףיוא ;רעצינעפ ןוא ןעטינמָאס ,רעק

 יד ןעשיווצ ןענינעפַא יד ןופ לייט ןעכילטסָא

 -וטַאירדַא םעד זיב ,סיזַא ןוא ָאציבור ןעכייט

 טרהיפעג ייז טימ ןעבָאה רעמיור יד .םי ןעש

 ןעגָאלשעג ןענייז ייז זיב תומחלמ עסיורג

 -נוא רעייז 989 ןיא ןעבָאה ייז ןוא ןערָאװעג

 טאהעג ןעבָאה ייז .ןעריולרעפ טייקגיגנעהבא

 ןעזיוועג רהיא ןיא ןוא ךַארּפש ענעגייא ןַא

 טינ רעבָא ךיז ןעבָאה ייז .ץנעגילעטניא

 -וצסיוא ךיז ןהָא ןעטלַאהפיוא גנַאל טנעקעג

 עשימיור ןערָאוװעג דלַאב ןענייז ייז .ןעשימ

 ערעייז טימ טריליִמיסֶא ךיז ןוא רעגריב

 ,רעגעיז
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 רַאפ ןעמָאנ רעשילגנע רעד ,אלערבמוא
 "גנע רעד ןיא טמוק רע .( .ד.ז) לָאסַארַאּפ"

 ןעשינייטַאל םעד ןופ ןיירַא ךַארּפש רעשיל

 סָאד טמוק ןעגעגַאד .ןעטַאש -- ?.ַארבמוא"

 -- ַארַאּפ  ןעשיבורג ןופ 'לָאסַארַאּפ" טרָאװ

 -עב עבלעווד ָאולַא ןעבָאה עדייב ייז .ןעגעג

 ןעשמייד יד ווו רעגיוטש ַא ."ןעצוש' גנוטייד

 םרישנעגער ' רעדָא ,"םרישנענַאז" םהיא ןעפור

 -רבח ןערהיפ ןעצומוא טימ  ,גנַאגמוא

 טפַאשטנַאקעב ןעניפעג וצ גנוגויג וד .טפַאש

 ויב .ערעדנַא טומ גנַאגמוא םעד וצ םרהיפ

 ווב סלַא רהעמ סָאד טריסַאּפ עטנעגילעטניאנוא

 -טוג גיטיונ זיא וצַאד לייוו עטנעגילעטניא יד

 ןענייז סָאד ,טייקגיבעגכַאנ ןוא טייקגיהטומ

 -נוא ויב רעדייל ןעלהעפ סָאװ ןעטפַאשנעגיוא

 "עוו ינעשז א ןופ ןעטפורש וד" .עטנעגילעט

 ,רעזעל עלעיפ וצ ןעגעינעגרעפ ןעּפַאש ןעל

 ןעדעיא וצ ךילגערטרעגוא זוא ןוולא רע רעבא

 .רעיוהנעּפָאש -- ויז ןופ םענייא

 ,גנוריטָאר ,גנוצלעוומוא -- גנוהערדמוא

 רעפמרעק א ןופ גנוגעוועב יד .גנוריוװלָאוװער

 "ערד סָאד וה רעגייטש א .טסבלעזכיז םורָא

 -ַאלפ" ,"דרע"7 העז) .לעדיורד"חכונח עדנעה

 (.וו .ז א "ןעטענ

 -ךוז ,לַאטַאנ ןוא טקירטסיד ַא ,יטַאוומוא

 טַארדַאװק 9710 טלַאה .ןָאינוי רענַאקירפַא

 ןוא .רעניואוונייא 98,000 טימ רעטעמַָאליק

 עועיד טָאה געירק ןערעיובישיטירב םעד

 לעפייר דעטנוָאמ ַא טריזינַאגרָא טקורטסיד

 יד ןעגעג רעדנעלגנע יד ןעפלעה וצ טנעמוגער

 ןיא טנעכווצעגסיוא ףיז סָאה סע .ןערוב

 .ןעטכַאלש עלעיפ

 ז ,עירָאעט-סגנולדנַאוװמוא

 ."שירָאעטײצנעדנעצסעד" ,"גנודליב

 ִא ןופ גנוהערדסוא יד ,ןעצלעוומוא

 "מרא"

 00 וקסנימוא --- ַאלערבמוא

 טצעזרעפ ןעדנע עדייב ףווא ןיא סָאװ ץלַאװ

 .רעכעל ןיא

 עיזעדָאהר ןיא טקירטסיד ַא ,ילאטמוא

 -וטרָאּפ ןופ ץענערג רעד ףיוא ,ַאקירּפַא-דיז

 עינילינהַאב רעד ףיוא ,ַאקירֿפַא-דיז ןעשיזעג

 .ורובסלָאס ןוא ַארייב ןעשיווצ

 טרעיוד סָאװ טווצ וד ,םייצ-סביירטמוא

 ,גנַאגרעטנוא םעד זיב גנוהעטשטנע רעד ןופ

 "רעדנַאנַאפ םעד זיב גנודנירגעב רעד ןופ רעדָא

 ּוד זויב ןעסקַאװ ןופ ביוהנָא ןופ רעדָא ,ןעלַאפ

 רעד :קיויפ רעד ןיא .גנוצונבָא ןופ עדנע

 :שינכעט .רהָאו רעדָא שדוח ,גָאט ןופ רעיוד

 רעדָא ץלָאה סָאװ חכ םעד ןופ גנונכערסיוא וד

 סָאװ טייצ יד ןעטלַאהוצסיוא טָאה לָאמעמ

 ץלָאה סָאד גיטיינ טָאה דנַאטשנעגעג סָאד

 -ָאנָאקע .ןעכוורבעג וצ לַאטעמ סָאד רעדָא

 סנעבעל םעד ןופ גנונכערסיוא יוד :שימ

 .ערהיא ,ןישַאמ ַא רעדָא ולכ א ןופ טיוצ

 רעצנַאג רעד רעביא ןעלייטרעפ וצ ןעטסַאק

 סע לעיפיוו ןעסיוו וצ ידכב ,טייצ-סביירטמוא

 רעדָא ךָאװ עדעי ןעגעלוצקעװוַא גיטייג ווא

 ןעלמַאזוצבָא םוא ,גַארטנויא םעד ןופ טַאנָאמ

 רעד טימ ןעריולרעפ טרעוו סָאװ דלעג סָאד

 .ולכ רעדָא ,ןישַאמ רעד ןופ גנוצונבָא

 .בעג .לַארענעג רעשיליוּפ ,ןַאי יקסנימוא

 ןעוערד ןוא .טשעג ןוא 1780 ןעזוופ ןיא

 ןיא ןעבעל סעצנַאג ןייז טגנערברעפ 1

 ןענַאוצולָאװער ןוא תומחלמ ענעדעישרעפ

 זיא רע ןעוו .םיאנוש עשיליוּפ יד ןעגעג

 טָאה (1794) רהָאי 14 ויולב ןעזעוועג טלַא

 ןעגעג ָאקסיצשַאק טיט טפמעקעג ןיוש רע

 ןיוש רע ווא רעטעפש רהָאו 18 .ףךיירטסע

 ןעגעג הףמֲאק ןיא טנַאדנַאמָאק א ןעזעוועג

 סלַא רע טרירוגיפ רעהכַאנ דלַאַב .ךיירטסש

 "גערַאוה ןעט10 םעד רעבויא קינװַאקלַאּפ

 ןעטוג רהעז ַא ייז טיט טכַאמ ןוא ,טנעמיגער
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 .1819 ןיא דלעפטכַאלש םעד ףיוא קורדנייא
 -רידַאגירב רע טרעוו רעטעטש רהָאי ןייא

 ןוא טנעמיגער-ןעזוקַארק םעד רעביא לַארענעג

 ַא ואוו ,גיצפייל ןעגעג סיורַא ייז טימ זיא

 -עג זיא רע ןוא ןעפָארטעג םהיא טָאה ליוק

 טיירפעב רעטעּפש ןזיא  .ןערָאװעג ןעגנַאפ

 טעװ רע זַא ךערּפשרעפ םעד ףיוא ןערָאװעג

 ןייז רעביא ןעטלַאהרעפ גיהור ןיוש ךיז

 .טרָאװ ןייק רעבָא טלַאה .טייצ-סנעבעל עצנַאג

 -רעפ ןעמיוהעג ַא יקסנושַאקול טימ טעדנירג

 -טסע יד .דנַאטשפיוא ןעגיטכיט ַא רַאפ דנַאב

 ןוא טריּפשרעד סָאד ןעבָאה ןענָאיּפש עשכיור

 ןוא טריטסערַא ואגָאלג ןיא יקסנימוא ןעבָאה

 ןוא .סונגנעפעג רהָאו 0 ףיוא טּפשמרעפ

 ,אשראוו ךָאנ רע טפיולטנע 1891 רַאורבעּפ

 יד ןעשיווצ לַארענעג סנָאיזיוװיד טרָאד טרעוו

 ןיא סיוא ךיז טנעכייצ ,ןעלעבער עשיליופ

 גנוגידייטרעפ רעד ייב ןוא ,עבמעד ,ווָאכָארג

 תוחכ עגנוי ענייז זַא גידנעהעז .אשרַאװ ןופ

 ךָאנ רע טרהָאפ ,רעטייו טינ ןיוש ןעהעג

 ןענַאד ןופ ןוא ,ןָאדנָאל ךָאנ טרָאד ןופ ,זירַאּפ

 -סיורא רע טָאה זירַאּפ ןוא .ןעדאבסעיוו ךָאנ

 ,ןעטייקגיטעהט ענייז רעביא קרעוו ַא ןעבעגעג

 .ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא

 טרעוו עיגָאלָאעג רעד ןוא ,גנורעגַאלמוא

 ךַאזרוא יד סלַא טרהעלקרע גנורעגַאלמוא וד

 טינ ןענייז דרע רעד ןופ ןעטכיש יד םורַאװ

 דנעזיוט ַא טימ ןעזעוועג ןענייז ויז ווװ טנייה

 טגעלעגמוא ןערָאוװעג ןענייז ייז .קירוצ רהָאי

 זיא סע .ןעדניוו עקרַאטש ענעדעישרעפ ןופ

 דניוו רעדנעזָאלב גידנעטש ַא זַא טסואוועב

 ַא יו דרע רעד ףיוא גנוקריוו עבלעזיד טָאה

 -טסעווידיז ןיא .רעסַאװ רעדנעפיול גידנעטש

 ןעגָארט ןעדניוו יד זַא סע טריסאפ ַאקירּפַא

 ךיוה סיפ עטרעדנוה ןופ דמַאז גרעב רעבירַא

 רעד טימ .ןרעדנַא םעד ףיוא טרָא ןויא ןופ

 טעוו ,ןרעדנע ךיז טעוו טַאמילק סָאד ןעוו ,טייֵצ

 ַאנגוסמוא --- גנורעגַאלמוא

 .גומיונ טינ רָאג יוװ טעמכ
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 .גנורעגַאלמוא ןַא ןייז טרָאד ךיוא

 גנוריציפידָאמ יד :שיגָאלָאליפ ,םיולמוא
 ַא ןופ גנורעדנע יד רעדָא ,לַאקָאװ ַא ןופ

 "ערגרעפ א ןופ ץנעולפניא םעד ךרוד לַאקָאװ

 -ויבוצ .טרָאװ ןעסיוועג ַא ןיא עעדיא עטרעס

 ;רעדעירב ,רעדורב ;רעלעב ,לַאב :לעיּפש

 ךַארּפש עשיטענָאפ א ןיא .וו .ז .א רענעמ ,ןַאמ

 עטיולמוא ןענייז זיא שידוי רעזנוא יװ

 גנושיוטמוא יד

 ,שיטקַארּפ זיא "ע" םעד ףיוא "א" םעד ןופ

 -םוא רעשיטקַארּפ רעד לייוו ,טיולמוא ןייק

 םעד ןופ גנורעדנע יד ךילטנעגייא טניימ טיול

 -נוא-נויא ןופ ךַארּפשסיוא רעד ןיא גנַאלק

 רעזנוא יוװ רעגיוטש ַא .לַאקָאו ןעבלעזמעד

 .ָא ןוא ַא רַאפ ךיז טזעל סָאװ "א" רעגוצנייא

 0-0י 0-0' 41 סָאד ןעשטייד ןיא ןעגעגַאד

 סָאװ  ?ַאקָאװ רעד ןעשילגנע ןיא יוװ רעדָא

 טגצמצממ 2 גתמ6,ןיא ,יע ,ע ,ַא רַאפ ךיז םזעל
 | םגעמת

 רַאפ ןעמָאנ רעשיטּפיגע ,ןאמראד-ממוא

 .(.ד.ז) ?ןַאמרודמָא"

 -עהעג ,ַאקסַאלַא ןיא לעזניא ןַא ,קאנמוא

 "סדנעלויא נעישולע" עּפורג רעד וצ גידנער

 ןעליימ 66 זיא .סטייטסידעטיינוי רעד ןיא

 -כרוד זיא רע .טיירב ןעליימ 10 ןוא גנַאל

 םעד ןופ 1797 רהָאי ןיא ןערָאװעג טשרָאפעג

 ןעדָאב םעד ןופ רוטַאנ יד .ףָארָאּפיקינ ןעסור

 עלעיפ ךיוא טָאה ןוא רעשינַאקלואוו ַא זיא

 ךיז טניפעג סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעלַאווק

 ןופ ףרָאד רעטסערג רעד .טכָאק סָאװ רענווא

 טָאה ןוא ,יקסלָאקינ טסייה לעזניא ןעזיד

 -פעשעב-טביוה יד .רעניואוונייא 400 םיוק

 -שיפ זיא רעניואוונייא עזעיד ןופ גנוגיט

 .גנַאפ

 -ךיז ,לַאטַאנ ןיא טקירטסיד ַא ,אגניסמוא

 רעטעמָאליק {19948 זיא .ןָאינוי רענַאקירּפַא

 ,רעניואןוגייא 29,000 רעביא םימ ,סיורג



 004 וקמוא --- גנַאפמוא 008

 ךַאז עסיוועג א םורא סעלַא ,גנַאֿפמוא

 סָאװ סעלַא :קוגָאל רעד ןיא .ןעסָאלשעגנייא

 -ַארפ עדנעלדנאהעב רעד טימ ןוהט וצ טָאה סע

 ןעסיורג ַא טָאה עגַארפ עכוירטלַאהניא ןא .עג

 ןיא ךיז טנופעג סע סָאװ סעלַא ןוא ,גנַאפמוא

 עכילדנורג א ייב ןערעוו טריטָאנ זומ רהוא

 ןופ טעטיטנַאװק יד .(.ד .ז) ?גנולדנַאהבָא"

 "טייוו יד ןוא ףירגעב םעד טרימרָאפ סָאװ סעלַא

 רעד ןָא גוגנעהבָא זוא גנַאפמוא םעד ןופ טייק

 "סווא רעייז ןוא טעטיטנַאװק רעד ןופ עגנעמ

 טָאה ףורגעב רעטקארטסבַא ןַא .מייהטיירּפשעג

 .גנַאפמוא ןעטייוו ַא טומ טלַאהנוא םענוילק ַא

 םעד ןיוש טָאה ףירגעב רעטערקנַאק ַא ןעגעגַאד

 "טוא ןעטסניילק םעד ןיא טלַאהניא ןעטסערג

 .גנַאפ

 רעד ןוא (ט/עמק1ז6) רעיײּפמוא

 טרעוו סָאװ רענייא :ץנעדורּפסירוי עשילגנע

 וצ ןָאישיװרטיברַא ןא ןופ ןעבילקעגסיוא

 ןעליוו ייז סָאװ עגַארפ ַא רעביא ןעלייטרוא

 רעד .ןערעוו גימיטשנויא טינעגעק רעדָא טינ

 רָאנ ןָאישיורטיברַא רעד ןופ ןעק רעייּפמוא

 יָאה ןיילַא ייז יוװ טפַארק לעיפיוזַא ןעגעירק

 ַא טימ ןעבילקעגסיוא טרעוו רע ביוא .ןעב

 רעביא ןעליוטרוא וצ רָאנ טָאה רֶע זַא יאנת

 ןערעוו גימיטשנייא טינ ןענָאק ייז סָאװ סָאד

 סָאד ןעהוצדוצ וצ טינכָאנ סָאד םהיא טרעטש

 ןעטמיטשעגנווא טיג םעד טימ עטמוטשעגנווא

 לייטרוא ןעטרירָאּפרַאקניא ןא ןעבעג ןוא

 "ַארפ רעד רעביא טלייטרוא רע .סעלַא רעביא

 יד סָאװ (ןעגָאזסיוא) ץנעדיווע יד טימ עג

 יָאט ,טגוילעגרָאפ םהיא טָאה ןָאושיירטיברַא

 יד לָאז רע ןָאישיירטיברַא יד ליוו רעבָא רעמ

 רע ףרַאד ןַאד ןערעהסווא לָאמַאכָאנ ץנעדיווע

 .ןוהט סָאד

 ןענעיוו ןעבענ גרַאב ַא ,אבמולָאקמוא

 םעד ןיא עלָאר ַא טלעיּפש ,ַאקירּפַאידיז

 טייצ רעד ןיא 1899 ןופ געירק ןערוב-שילגנע

 ןופ טרעגַאלעב ןעזעוועג ויא טםימסידייל ןעוו

 טימ זיא טיי שזדָאשוד רעס ןוא ןערוב יד

 רעד ןופ ןעסָאלשעגבָא ןעזעוועג ןָאסירַאג ןייז

 עגינווא ןעגנולעג סע זיא ,טלעוונעסיוא

 וצ ךיז ןעסיוא'רד ןופ ןעטַאדלָאס עשיולגנע

 ןעבָאה ןוא גרַאב ןעזעיד ףיוא ןענכנג'רעפ

 טומ גנודניברעפ-ףַארגָאילעה א טרילעבַאטע

 ,טליימעגטימ םהיא ןעבָאה ןוא םייוו לארענעג

 גנואוורפעב וד רַאפ ןוהטעג טרעוו סע סָאװ

 טייוו זַא רהָאלק זיא סע .טימסידיול ןופ

 וצ סָאװ טומ טָאהעג טינ ןיוש טלַאמעד טָאה

 ןוא טימסודעל ןופ גנורעקלעפעב יד ןעזוומש

 ןערָאװעג טכַארטעג טסנערע ןיוש זיא סע

 "נוברעפ עזעיד רָאנ ,ךיז ןעבעגרעטנוא ןעגעוו

 עוונ טכַארבעגנוירא טימסודוול ןיא טָאה גנוד

 טרעוו טַאהט עזעיד רַאפ טידערק רעד .גנונפָאה

 .טָאקס וסרעּפ רעס ןַאטיּפַאק םוצ ןעבעגעג

 :שטיוד (264סע0008 401ג289) 'קמוא

 ןיא ,ַאגַאטויל" :שיסור ,"ןעכגרַאה-רעטַאלֿפ/

 "לעפ טרָאס ַא ?עקמָא :ןעיריביסיטסָא

 ןעיריביס ץנַאג ןיא ךיז טנופעג סָאװ עלהיח

 16 ךרעב טלַאה בויל סָאד .ַאּפָארוע-טסָא ןוא

 ,רעטעמיטנעס 10 לעדייוו רעד ,רעטעמוטנעט

 ןעו .רעטעמוטנעס 19 רָאָאה יד טומ רעדָא

 11 םיוק סע טגעװ ןעסקאוועגסיוא טוג ןיו

 זוא ןוא ,ץלעפ ןעסייוו ןעטכידעג ַא טָאה .טיול

 טרעדנע .ןיורב-לעה רעפרעק ןופ ןעליוט ףווא

 לעה ןופ ,רעמוז וצ רעטניוו ןופ רעילָאק עזעיד

 רָאָאה יד ןופ לעצרואוו יד

5? 

 .םיווו וצ ןיורב

 .טוג ךיז ןרעדנע

 -סעטכידעג יד ייז ןעניואוועב ןעטסבעילמַא

 "נעקריב הוד רעסעב ןעבעיל .רעדלעוו עט

 לייוו ךילניושרהַאוװ ,ערעדנַא וד סלַא רעמיוב

 יד וצ טכילנהע רעמיוב עזעיד ןופ רעילָאק יד

 ןעמוקעב ייז ביוא .ץלעּפ רעייז ןופ רעילָאק

 "רָאֿפ זיא טיג רעדָא םיוב ןופ רעילָאק רעייז
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 000 -גוא--- סורמוא

 - ר ר ר טא אט 0 טא ראק א טאש סי שאש אט שש אט אש שיקס שיסאשיס שיקט ,שיפאטיס קייס עיסש שיט יט שיש סאו אש טו יש טיש וו בא נו יו יי עי יי יי עעיי ריי

 רעכיז רעבָא זיא סע .טרעפטנעעב טינ גיפיול

 "וובנעקריב יד ףיוא ךיז ןענופעג ייז ןעוו זַא

 -עדטנע וצ סנעטייוו ןופ רעווש ויז זיא ,רעמ

 .ןערעילַאק וד ןופ טיוקכולנהע וד בעילוצ ןעק

 ןוא רגינעוו לעיפ סנעטצעל רעבָאזערוװו ייז

 לענשיווַא טינ ךיז ןערהעמרעפ ייז לייוו להָאצ

 -רָאָאּפ ןעבעל ייז .ןעגנאפעג ןערעוו ייז יו

 ייוז ..עּפורג ַא ןיא ןעטלעו רהעז .עזייוו

 ןווא ןופ טפָא ןעגנירּפש ןוא ןרעטעלק

 20 ןופ ךיז ןענייז עכלעוו ןעטייווצ ַא ףיוא

 רעד ףווא גנַאג רעד .טייו רעטעמ 298 זיב

 .ןעפלָאהעבנוא יווװ ןוא ,דנעקנַאװש זיא דרע

 ,ןעצָארּפשימווב ,סינ טימ ךיז טזייּפש סע

 ךיז סע טצעז ןעסערפ םייב .ןעּפסָאנק ,ןעעב

 טימ ןעסע סָאד טגנערב ןוא ,ןרָאהכייא רעד יו

 ךיז טלַאה סע .ליומ םוצ ךעלסיפ ערעדָאּפ יד

 רעדעי ייב ךיז טשַאוו ןוא ךיז טצ-ּפ סע .ןייר

 גידנעטש סע ויא רעטניו .טייהנעגעלעג

 ןעדנוטש רָאָאֹּפ ַא םורַא טפיול סע .גירפעלש

 דלַאב ןייא טפָאלש סע רעבָא ןעסע ןעכוז וצ

 עליוה ןיא טסענ ןייז ךיז טכַאמ .ךָאנרעד

 יוו דרע רעד רעביא ךיוה-יוזא רעבא ,רעמייב

 רעד ןיא טמהַאצעג טכיילןערעוו ייז .ךילגעמ

 -וא ןעכיירטש ןרעג ךיז ןעזָאל ,טפַאשגנאפעג

 ַא רַאפ טגיל סע יוװ םעדכָאנ .לעּפעק ןרעב

 טפיול גייטש ענעהטָארד ַא ןיא טייצ עסיוועג

 .וורפ ץנַאג בוטש ןיא םורַא ךיוא סע

 םיוב

 -נווא ןהָא גנונכייצ עהיוו א ,סירמוא

 ןעטסהיור רהיא ןיא עעדיא ַא ,ןעטייהלעצ

 -עטשרַאד עניײמעגלַא ןַא ,קנואוו ַא ,דנַאטשוצ

 ַא ןופ ןעצנערג ערעסיוא יד ןעבעגנָא ,גנול

 .דנַאטשנעגעג רעדָא ךַאז

 ןענעק וצ גנוטכירנוייא ןא ,רעטלַאשמוא

 עשירטקעלע ןַא ןעגייװצבָא רעדָא ןעכערב-בָא

 ףראד ןעפ ןעוו גיטיינ זיא סָאד .גנוטייל

 "קעלֶע ןייא ןופ ןעּפמָאל עגינייא ןעגיײוװַצגָא

 -לַארענעג ַא ןַארַאפ ךיוא זוא סע .רונש עשירט

 םייב טכיורבעג טרעוו רעזעיד .רעטלַאשמוא

 ךיו ןעזָאל ןעזעיד טימ .גנולווטבָא לארענעג

 עכלעוו ןעגייווצ עקיד עגינייא ןעלייטבָא ןווש

 טגייווצעגבָא רעדנוזעב רעטעּפמש ןעפרַאד

 .ןערעוו

 -עמ וד ואוו טרָאד טכַאמעג געלשמוא ןערעוו

 רעדָא ךילגנעגוצ טינ רעדעווטנע זיא ןיציד

 רעטנוא טנאקעב ןענווו ווז .ךילציננוא

 -עלשמוא עסייה" רעדָא "עגעלשמוא עטלַאק"

 עטלַאק יד .ענעקורט רעדָא עסַאנ ךיוא ,"עג

 ןוא ,ץיה יד ןעהיצוצבָא טכיזבַא יד ןעבָאה

 -וצבָא ץוה ןַארַאפ ךָאנ זיא סע יוװ גנַאל יוזַא

 .ןרעדנַא םעד ךָאנ םענייא ייז ןעמ טגייל ןעהיצ

 -ורעב וצ קעווצ םעד ןעבָאה רעדיוו עמרַאוװ

 ןענעיד ןוא ,ץרעמש םעד ןעליטש וצ ,ןעגיה

 עמרַאװ ענעקורט .ּפמַארק ןעגעג טוג רהעז

 -עלקרעפ טינ ליװ ןעמ ואוו טגיילעג ןערעוו

 ואוו רעדָא ,רעּפרעק ןופ טייקמרַאװ יד ןרענ

 -רעפ רעּפרעק ןופ טיײקמרַאװ יד ךָאנ ליוו ןעמ
 .ןרעסערג

 ןעקנַארק ַא ןערירוק םייב ,גַאלשמוא

 רעטנוא .גַאלשפווא טינ זוא גַאלשּטוא

 םעד ןעלעיהנייא :ןעמ טנוומ גָאלשטוא

 :טניימ גַאלשפיוא דנערהעוו לייט-רעפרעק

 םוצ .לייט ןעדנעדייל םעד ףיוא ןעגיילפיורַא
 רעדָא לענַאלּפ ןעכיורבעג וצ זיא ןעטסעב

 ןעבעגוצ רַאפ ביוא .עדייב ראפ הָאטש-לָאװ

 טקירדעגוצ טסעפ ייז ןעפרַאד טייקמרַאװ

 לייו עגַאלרעביא עטכידעג א טימ ןערעוו

 -רעפ םעד ןופ גנוטסנודסיוא יד םרעטש סָאד

 ,-טסורב ,-זלאה ,יּפָאק .לויט ןעטקנארק

 טסעפ וצ טינ ןעפרַאד עגעלשמוא בייל רעדָא

 םעד ןערעטש טעוו סע לייוו ןערעוו טקורדעג

 גנורעטייא רעדָא טסליוושעג ויב .ףיוליטולב

 .("יירב" העז) גיטיינ עגעלשמואייירב ןענייז

 !רעגייטש א .ץנחֶא יִװ ןטֹונ ש דנוא
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 -רעפ (יטינ) "גוא ,ןעביולג (-טיג) ינוא

 העו) ,טייקגוגנעהבָא (-טינ) -נוא ,ךילדנעמש
 (?י-םוא"

 ףוט ןעטסעמ צ סָאָאמ עשיזיוצנַארפ א ,ןוא

 ןוא ווא םעמסיס עשירטעמ סָאד רעדווא

 ווזא זיא .ןערָאװעג טריטּפָאדַא ךיירקנַארפ

 .ליוא עשילגנע ןַא יו ןעזעוועג סוורג

 ןבואר טבש ןופ טּפיוה רעד ,תלפ ןב ןוא
 סןתרק ןיא ןעמונעג ליוטנא טָאה רעכלעוו

 יַאק רעד ךָאנ .ןהשמ ןעגעג עוצאריפסנָאק

 "רעד רהעמ טינ ןעמָאנ ןייז טרעוו עפַארטסַאט

 זוַא טעטפווהעב רַאפרעד טרעו סע .טנַאמ

 ןעטנַארוּפסנָאק יד וצ טרילעּפַא טָאה השמ ןעוו

 "ווא ןעזעוועג ןוא זיא ןערעהפיוא ןעלָאז ויז

 .ןעוָאלרעפ ןחרק ןעבָאה סָאװ וד ןופ רענ

 םהוא סע טָאה בייוו ןייז זַא ןעגָאז ?"זח יוד

 "עג ךרודַאד םהיא ןוא טדערעגרעביא וצרעד

 .םדיוט ןופ טעטער

 "רעפ ,טירצמ ןרעטנוא ןיא טדָאמש א ,ןוא

 (18 "גמ הימרי) "שמש-תיב" טימ ןעכולג

 רעד .(18 "זבי היעשי) "סרחהיריע" ןוא

 רעטסעירּפ א ןעזעוועג ןיא ףסוי ןופ רעווש

 -וטפָאק רעד ןיא ,(14 א"מ תישארב) ןוא ןופ

 ןנוז ךיילג ,טלול == ןוא טסייה ךַארּפש עש

 עשינוומאל ןוא עשיכורג יד .שמש רעדָא

 .ןוא טַאמש סילָאפָאולעה טָאה גנוצעזרעבוא

 ּוד ייב ןזיא טדָאטש עזעיד זַא טניימ סָאד

 ןעמָאנ םעד רעטנוא ןעזעוועג טנַאקעב ןעכורג

 לייט 10 ךרעב ןעגעלעג זיא וז .םילָאּפָאילעה

 הוברוח עגונווא ןוא ,ָאריַאק ןופ ךילטסָא-דרַאנ

 םעד ןופ טנהָאנ טנייה ךָאנ ןהעטש רהיא ןופ

 "עג זיא טדָאטש עזעיד .?עירַאטַאמ" ףרַאד

 "מעט-נעזעור רהיא בעילוצ ןעזעוועג טמהיר

 ןָאסניקליװ .ג רעס ."ער" רעדָא ?ַאר" לעּפ

 םףסוו ןופ ןעטנעמונָאמ ןעניפעג טרָאד טָאה

 טָאה טרָאד זא ןעגָאז סעדנעגעל יד .ןעטווצ

 וַא ןוא ,םורצמ ןופ תוסקח וד שנרעלעג חשמ

 טָאה סַארָאגַאטיּפ ףָאזָאלופ רעשיכירג רעד

 וד ןופ עסינמייהעג יד טרידוטשעג טרָאד

 טהעטש (.13) קסילעבָא ןייא ..םימוטרח

 םחרבא ןופ ןעטייצ וד טנָאמרעד סָאװ טרָאד

 -עגבָא טרָאד ןופ זיא רערעדנַא ןַא ןוא ונובא

 .םיור ןיא טלעטשעגפיוא ןוא ןערָאװעג טרהופ

 זַא טמוק סע יו רהעז ךיזו טרעדנואוו ןעמ

 ןופ רעטסעירּפ רעד ,ערפ"יטוּפ רעדָא רפיטומ

 ַא טימ ןעועוועג ךדשמ ןעבָאה ךיז לָאז ןוא

 "עג ןעבָאה טינ םהיא ןוא ולא ןופ רענעיד

 ףסוו ,טרפב .טָאג ןייז ןענעוד צ ןעגנואווצ

 יַאװעג טפיוקעג םהיא ןופ ךילגנורפמשרוא זוא

 "עג ךָאד םהוא טָאה ןוא ;הַאלקש סלַא ןער

 -ָארטנַא ;םייוו ַא ראפ רעטכַאט ןייז ןעבעג

 ,גנולהעצרע עזעיד סווא ןעטביוהעב ןעגָאלַאמ

 וַא ןעטקאפ עטנַאמרעדנעביוא וד סיוא ןוא

 ןעזעוועג זיא ןוא ןופ טסנעידיסעטַָאג רעד

 "וומש א ,ןעשידוו םעד וצ רעטסעטמנהָאג רעד

 (.ד) רעורָאטינוא רעניטנייה רעד וו רעג

 יוד זיב .ןעטכעפ עכילטסירכ עלַא ןופ זיא

 וצ עעדיא רעד וצ ןעמוקעג ןענויז רעטּפיגע

 וצ טנעידעג ייז ןעבָאה ןעביוא טָאג ןעכוז

 ָאלַא ןיא שמש -תיב רעד .ןעטנוא תומהב

 טרָאפער רעטסכעה רעד ןערעוו וצ טכַארטעב

 טָאה ָאטַאלּפ .ןָאוגילער עשיטפיגע רעד ןופ

 םוייוועב סָאד .עיומָאנָארטסַא טנרעלעג טרָאד

 "ווו ןופ עימעדַאקַא ןַא ןעזעוועג ויא ןוא זַא

 "ולער א ןופ גנַאהרָאפ םעד רעטנוא טפַאשנעס

 .ןָאיג

 ןוא ןעכוומ עגינויא ןופ ןעמָאנ ,טנוא

 ײַאַאס ץניוַאוּפ רעד ןיא (1 .ןעיליוארב

 ןעליימ 60 רַאֿפ ךילטסָא טסעילפ עכלעוו ,ַאלוַאט

 טייקטיירב ַא טומ ןיירַא םי ןיא טלַאפ ןוא

 -ערג סָאװ אָאגַאלַא ןוא (2 .ןעלוומ 40 ןופ

 .ָאקובמַאנרעפ ןופ ץניווָארּפ עזעיד בָא טצענ

 ןוא םוחנַארַאג ַארעס סיוא טנייטש רעזעיד

 ץנוװַארּפ רעד ןיא (8 .ןעליוט 180 טלַאה

 ףירוד טרייגש ,דרָאנ טעד ןיא טפוול ַאיהאב
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 א יש ר ר עי שי יי

 -נעווולָא טדָאטש וד ךרוד טהעג ,גרעב עגינייא

 םי ןיא רע טלַאפ ןענַאד ןופ ליומ 4 ןוא ַאצ

 ָאריַאנעשז עדדָאור ןיא רעניילק ַא (4 .ןוורַא

 טםימ רַאבפיש זוא ןוא גנַאל לוומ 19 םיוק

 | .ךַאלעפוש ענעצלָאה עניילק

 -קעונוא סָאלק ַא ןופ ןעמָאנ ,8טַאנָאנוא

 .ןעקַאבניק עטנענומַארּפ ןעבָאה עכלעוו ןעטי

 -ַאבניק עזעיד ךיז ןעלקיווטנע עכילנעמ וד ויב

 (.ד.ז) ?םונעפ" ַא ןופ ןָאוצקנופ רעד וצ ןעק
 -עייז וצ ןעזָאטַאמרעפס יז רעבוא ןעגָארט ןוא

 ןערעהעג סָאלק ןעזעיד ןעשיווצ .תובקנ ער

 ןוא ןעגעולפ לייט רעסיוועג ַא ,ןענופש וד

 .ןעדעפיטנעצ

 ,רעיט-לוופ סעגיהעצ-ייוצ ַא ,ןַאנוא

 רעד עילימַאּפ רעד סיוא

 עכילגעוועב רעיוש טימ ,גיטרַא-נעפַא זיא םינּפ

 זיולב ,ליומ ןיא ןייצ ןייק טָאה ןוא ןעּפיל

 .לעדייו ןעצרוק א טָאװ .סעלסַאשז עטרַאה

 וד סלַא רעגנעל ןעניוו סיפ עטשרעדַאּפ יד

 טימ ,טרימרָאפעג ןהעש טינ רהעז ,עמשרעטניה

 ,ןעדעי ןיא לעגענ ענעגיובעג עסיורג ויווצ וצ

 -ווב יד ףיוא ןערעטעלק םוצ ןענעיד עכלעוו

 -עגנַאנוא ןַא סע טכַאמ ןיימעגלַא ןיא .רעמ

 .רעטכַאביואעב םעד ףיוא קירדנויא ןעמהענ

 .םַאנורוס ןֹוא ןוא ָאנַאוג ןיא ךיז טנופעג

 -עפָארּפ ןופ ןערָאװעג טעטכַאביואעב טשרעוצ

 טרוצופוסאלקעג םהיא ןופ ןוא ןעוװָא רָאס

 יה .ןערָאװעג

 1000 רעּפרעק רעשינַאגרָאנוא --- ַאטַאגָאנוא

 -וטשנווא ,גוהטומנווא (.טַאל) ,םינַאנוא

 -גימיטשניוא ,טעטימינַאנוא :םורַאד .גימ

 .טייק

 -ָאוָאלפ) רעּפרעק רעשינַאגרָאנוא

 -ולַאודיוװװידניא ןייק טָאה סָאװ סָאד זיא (עיפ

 -רוא ערעסיוא ךרוד טגעוועב טרעוו סָאװ ,טעט

 סָאװ ,ןייז וצ ויטקַא ויבַאד ןיילַא ןהָא ןעכַאז

 -רעק ןעשינַאגרָא ןַא וצ טינ ךיז טלעדנַאוומוא

 ןעשינַאגרָאנוא םעד ןופ ץנעטסיוקעיד .רעּפ

 -עגנָא ןערעוו וצ ןעפָא גודנעטש זוא רעמרעק

 עשימעכ ןוא ,ןעגנוקריוו עשימעכ ןופ ןעפירג

 -וס זוא רוטַאנ עשינַאגרָאנוא יד .ןעטפערק

 ןוא ןענָאיצקַא ענעדעושרעפ יד וצ וויטקעיב

 סע .רעּפרעק ענדעישרעפ ןופ ןענַאיצקַאער

 רעבָא ,ןעבעל ןופ ןעגַאלדנורג וד ךיז ןיא טָאה

 רעבָא ןעליוו ַא טָאה סע .זָאלבעל ןיולַא זיא

 טהעטשטנע עשינַאגרָאנוא סָאד .ףירגעב ןייק

 יֹוזופ ןופ גנוקריוונייא יד ךרוד ןעמָאטַא סווא

 -נוא סָאד .ןעטפערק עשימעכ ןוא עשילַאק

 -ַאגרָא םעד ןופ ךיז טעדיישרעטנוא עשינַאגרָא

 ןיא עשינַאגרָאנוא סָאד סָאװ ןירָאד ןעשינ

 -העוו םיור ןעטצנערגעבנוא םעד ןיא לַארעביא

 םעד ןיא לַארעביא זיא עשינַאגרָא סָאד דנער

 עשינַאגרָא סָאד דנערהעוו םיור ןעטצנערגעבנוא

 סָאד ביוא ,ץַאלּפ ןעטצנערגעב ַא ףיוא זיא

 טינ רעדָא ,ןעשינַאגרָא ןופ טמוק עשינַאגרַאנוא

 ןיוורַאד וליפא .טמיטשעבנוא טנייה ךָאנ זיא

 -יד ןעמוק ןעמזינַאגרָא עסיוועג זַא ,וצ טיג

 .ןעמָאטַא ןופ טקער

 דנַאב ןעטשרע ןופ םולָׁש


